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Smith-kortet — et nyttigt værktøj 
for den antenneinteresserede
Af P. Stangerup, OZ7CF, Bastholmen 5, 3520 Farum

Som det er blevet diskuteret i den senere tid, 
er interessen for teknikken bag de apparater, 
som amatørerne benytter i dag, stærkt dalende 
for slet ikke at tale om interessen for selv at 
bygge sit udstyr. Måske vil fremkomsten af nye 
integrerede kredsløb, som kan udføre ret kom
plicerede funktioner, og som kan benyttes, uden 
at man bekymrer sig alt for meget om disse 
kredsløbs virkemåde, give et opsving i bygge
aktiviteten.

Et område, som dog interesserer de fleste 
amatører, er antenneeksperimenter. Det er her 
vigtigt at vide, hvad man skal gøre for at opnå 
den korrekte belastning af senderen. Et stand
bølgemeter giver oplysning om det såkaldte 
standbølgeforhold, en størrelse der egentlig ikke 
fortæller ret meget, medmindre det er omkring 
een. Det giver ikke direkte information om, i 
hvilken retning man skal ændre sine kompo
nentværdier i antenne-matching netværket. 
Dette afgøres for det meste ved temmelig be
sværlige forsøg, hvor man adskillige gange må 
på taget eller i master. Råder man derimod 
over en impedans-målebro *), hvor man direkte 
kan aflæse den ohmske og reaktive komponent 
af en vilkårlig impedans, kan man ved hjælp af 
et meget simpelt diagram løse praktisk taget 
alle tilpasningsproblemer på en morsom og en
kel måde. Dette diagram, der kaldes et Smith- 
kort2), er så vidt vides ret ukendt blandt radio
amatører; i hvert fald hvorledes det benyttes,

måske det ved første øjekast ser lidt komplice
ret eller videnskabeligt ud. Sagen er imidlertid 
den, at brugen af Smith-kortet løser komplice
rede problemer ved meget simple rutineopera
tioner.

Dog, der er jo radioamatører, der er mod
standere af regnestokken. Dette skyldes vel stæ
dighed eller snobberi for det ikke-tekniske og 
ikke mangel på forståelse, da der jo ikke er 
noget at forstå.

Det er mit håb at fjerne lidt af frygten for 
Smith-kortet. Jeg vil tro, at hvis blot nogle en
kelte amatører begynder at bruge dette dia
gram, vil de hurtigt blive klar over dets værdi 
og måske give deres amatørvenner lyst til at 
prøve.

Først en ikke alt for indviklet forklaring på, 
hvad der sker ved benyttelsen af Smith-kortet. 
Selv om enkelte ting glipper, vil de efterfølgen
de eksempler forhåbentligt belyse problemet til
strækkeligt.

Impedanser.
Som vi ved, er impedanser sammensat af en 

ohmsk og en reaktiv (induktiv eller kapacitiv) 
del.

De såkaldte ohmske modstande måles sim
pelthen ved de gode gamle ohm. En selvinduk
tion eller en kapacitet har ved vekselstrøm en 
modstand, men denne modstand er der som 
bekendt lidt muggent ved (på grund af, at
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strøm og spænding ikke følges ad). De måles 
med disse mystiske »j-ohmer«, positive for 
selvinduktioner og negative for kapaciteter. En 
impedans på 50 Ω er altså en ohmsk modstand 
på 50 Ω, en impedans på j 50 Ω er en selv
induktion med vekselstrømsmodstanden 50 Ω, 
og tilsvarende er en impedans på - j 50 Ω en 
kapacitet med vekselstrømsmodstanden 50 Ω.

Praktiske spoler og kondensatorer har tab, 
som svarer til, at der i serie sidder en ohmsk 
modstand. Impedansen af praktiske spoler og 
kondensatorer kan altså skrives som 

R + j X og R - j X 
for henholdsvis en spole og kondensator.

Er for en spole den induktive impedans f. 
eks. 100 gange større end den i serie hermed 
siddende tabsmodstand, siger vi, at spolens Q 
er 100. Ved vi omvendt, at spolens Q er 100, 
kan vi sige, at seriemodstanden er 100 gange 
mindre end den induktive impedans.

En spole kan f. eks. have impedansen 
Z = R + jX = 3,5 + j 350 Ω

Den reaktive del (j-delen) optager ikke elek
trisk effekt. Det gør derimod den ohmske del. 
Sender man således 1 amp. igennem oven
nævnte spole, afsættes simpelthen Ri2 som 
varme, d.v.s. 3,5 • l2 = 3,5 W. Havde spolens 
Q været 200, havde R været 1,75 Ω, og der 
havde kun været afsat 1,75 W, d.v.s. gode 
spoler opvarmes mindre.

En antenne har også en impedans, som nor
malt er sammensat af en ohmsk del og en reak

(f i Hz, L i Henry og C i Farad).
Impedanser kan afsættes i et koordinatsy

stem, hvor den ohmske del afsættes ud ad 
R-aksen og den reaktive del (j-delen) ud ad 
X-aksen, positive (induktive) værdier opad og 
negative (kapacitive) værdier nedad. På fig. 1 er 
vist nogle eksempler, det er som korrespon
danceskak eller »sænkning af krigsskibe«, der 
jo også benytter sig af et koordinatsystem.

Formålet med at afbilde impedanser på den
ne måde vil fremgå af det følgende.

Overskriften til dette afsnit skulle have hed
det »komplekse impedanser i retvinklede koor
dinatsystemer« i stedet for blot »impedanser«, 
men så havde der sikkert været nogle læsere, 
der havde givet op allerede på det tidspunkt.

Transmissionslinier.
Lad os se på, hvad der sker impedansmæs

sigt, hvis vi kigger ind i en transmissionslinie, 
der er afsluttet med en given impedans. En 
størrelse, der benyttes meget i forbindelse med 
transmissionslinier, er den karakteristiske im
pedans, og de fleste har vel kun en vag fornem
melse af, hvad dette egentlig er. Det kan også 
være lidt svært at forklare uden brug af mate
matik, men man kan vel sige, at det er et ud
tryk for, hvor stor den tilførte spænding skal 
være i forhold til strømmen, for at effekten pas
serer bedst gennem kablet fra generator til be
lastning. Udtrykket »impedans« er jo netop i 
følge ohms lov et udtryk for forholdet mellem 
spænding og strøm.
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tiv del. Den ohmske del kaldes strålingsmod
standen, da den symboliserer den udstrålede 
effekt. Sender vi f. eks. 2 amp. ud i en antenne 
med impedansen

afsættes 50 - 22 = 200 W i strålingsmodstan
den, eller med andre ord, de 200 W stråles ud 
som nyttig effekt. Udtrykket »strålingsmod
stand« kommer af, at senderen ikke mærker, 
om effekten afsættes i en modstand som varme 
eller udstråles.

Impedanserne af selvinduktioner og kapaci
teter er frekvensafhængige og findes af de vel
kendte formler:



Er denne spænding og strøm ikke tilpasset 
på den rigtige måde, f. eks. ved at transmis
sionslinien er afsluttet med en impedans for
skellig fra den karakteristiske, så vil belast
ningsmodstanden ikke i første omgang optage 
al den transmitterede effekt; man siger, at en 
del af effekten reflekteres og løber tilbage gen
nem transmissionslinien. Hvis vi nu ved gene
ratoren tilpasser på en speciel måde, vil den 
reflekterede effekt igen reflekteres og løbe frem

Fig. 2

mod belastningen. En del heraf afsættes i be
lastningen, en del reflekteres, og således vil ef
fekten løbe frem og tilbage i ledningen, indtil 
alt er afsat i belastningen. At effekten således 
løber frem og tilbage betyder intet ved almin
delig kommunikation, men kan ved overføring 
af TV-signaler give anledning til de såkaldte 
spøgelsesbilleder.

Vi er nu interesseret i, hvorledes vi skal til
passe generatorimpedansen, for at vi får al ef
fekten afsat i belastningen. Alle ved vel, at af
slutter vi en 50 12 transmissionslinie med 50 12, 
ja så skal generatorimpedansen også være 
50 12; der reflekteres ingen effekt, og vi siger, 
at standbølgeforholdet er 1.

Har vi i andre tilfælde reflekteret effekt, vil 
den fremadgående og tilbagegående bølge både 
forstærke hinanden samt søge at ophæve hin
anden; umiddelbart skulle man tro, at man fik 
et forvirret interferensbillede, helt forskelligt til 
forskellige tidspunkter. Dette er dog ikke tilfæl
det, på visse steder i ledningen forstærker de to 
bølger altid hinanden, og på ganske bestemte 
steder søger de at ophæve hinanden med det re
sultat, at man får de dekorative standbølge- 
mønstre, som kan observeres, hvor små døn
ninger slår mod et bolværk; visse steder er van
det i ro, og andre steder er det i lodret bevæ
gelse.

Er forholdet mellem spændingen på det sted 
af ledningen, hvor den er størst, og spændingen, 
hvor den er lavest, f. eks. 3, siger vi, at stand
bølgeforholdet er 3; ofte bruges udtrykket 
SWR - 3.

Et standbølgeforhold på 3 kan opnås ved 
f. eks. at belaste en transmissionslinie med en 
ohmsk modstand, der er 3 gange større eller 3 
gange mindre end liniens karakteristiske im
pedans. Altså med 150 Ω eller 16,67 Ω for et 
50 Ω kabel.

Hvis vi betragter spændingens vekslen mel
lem høje og lave værdier, når vi vandrer ned 
ad transmissionsledningen, er det ikke vanske
ligt at forestille sig, at skærer vi ledningen op, 
hvor vi har den store spænding og ser ud mod 
belastningen, så vil vi se noget, der minder om 
en høj impedans, og omvendt, hvis vi skærer 
op, hvor spændingen er lav.

Tilpasser vi nu generatorimpedansen til den 
impedans, vi kigger ind i, så vil al effekten af
sættes i belastningen, bortset fra ubetydelige 
tab, og det tiltrods for, at standbølgeforholdet 
kan være højt.

Vi er nu inde på transmissionsliniens evne 
til at transformere impedanser og vil se generelt 
på den impedans, vi ser ind i, når en transmis
sionslinie af vilkårlig længde 1 afsluttes med en 
given impedans, se fig. 2.

Hvis vi med en impedans-målebro måler im
pedansen ind i et 50 12 kabel afsluttet med f. 
eks. 150Ω, vil vi, for forskellige længder 1 af 
linien, måle impedanserne, vist på impedans
diagrammet fig 3. Ser vi nøjere efter på dia
grammet, ser vi det morsomme, at alle punk
terne ligger på en cirkel symmetrisk om R-ak- 
sen og gående gennem punkterne 150 Ω og 
16.67Ω.
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Denne cirkel kaldes standbølgecirklen for 
standbølgeforholdet 3, idet punkterne på denne 
cirkel symboliserer alle de impedanser, man 
kan finde på et 50 12 kabel, når standbølgefor
holdet er 3.

Fig. 4 viser en række standbølgecirkler ind
tegnet i vort koordinatsystem. Måler vi med en 
standbølgemåler, at SWR er 4, tegner vi sym
metrisk om R-aksen en cirkel, der går gennem 
50 : 4 = 12,5 Ω og 50 * 4 = 200 Ω, og vi ved 
nu, at afhængigt af kabellængden, risikerer vi at 
belaste vor sender med impedanserne 12.5 Ω; 
170 + j 70 Ω; 200 Ω; 170 - j 70 Ω samt alle 
andre impedanser, der kan findes på denne 
cirkel.

De moderne kommercielt fremstillede sen
dere kan (beklageligvis) kun justeres til belast
ningsimpedanser omkring 50 Ω. Vi kunne tænke 
os, at senderen måske kunne afstemmes til 
25 Ω, som fås ved en bestemt kabellængde og 
SWR på 2 (se fig. 4). En anden kabellængde (en 
kvartbølge længere eller kortere) kunne gøre, 
at senderen så kom ind i en modstand på 100 Ω, 
som den måske ikke kunne matche. Dette er 
forklaringen på, at et matchingsproblem, ved 
ikke for store standbølgeforhold, ofte kan løses 
ved at ændre lidt på kabellængden til antennen. 
Kunne vi ved en bestemt kabellængde (stadig 
SWR = 2 tilfældet) ramme punktet, der viser 
impedansen 50 + j 36 Ω, kunne vi (fig. 5), 
ved mellem senderens udgang og kablet at ind
skyde en reaktans på - j 36 Ω, der ophæver de 
+ j 36 Ω, opnå, at senderen belastes korrekt, 
og at al effekten afsættes i antennen (og det til

trods for at SWR ikke er 1). Den lille ekstra 
reaktans (i dette tilfælde en kapacitet) kunne 
indbygges i en lille metalbox med konnektorer, 
hvilket i nogle tilfælde ville være nemmere end 
de mange besynderlige matching-netværk, 
man ofte ser anbragt oppe på selve antennen. 
Det må yderligere bemærkes, at når man først 
ved hjælp af den lille ekstra reaktans har op
nået 50 12, kan der mellem reaktansboxen og 
senderen naturligvis indskydes en vilkårlig 
længde 50 Ω kabel.

Hvorledes skal vi så bære os ad for at ramme 
den rigtige kabellængde? Netop dette problem 
kan løses af Smith-kortet, som vi skal se i det 
følgende.

Smith-kortet.
Dette mærkeligt udseende diagram fås ved 

at trykke vort retvinklede koordinatsystem sam
men på passende måde som vist i fig 6.

Først trykker vi R-aksen sammen, således at 
vi får plads til alle ohm-værdier fra 0 til uen
delig på vor lille OZ-side. Dette har betydning, 
når man arbejder med store standbølgeforhold. 
Vi ser, at det midterste punkt svarer til 1 Ω, og 
diagrammet bliver særlig praktisk, når man ar
bejder med 1 Ω’s transmissionslinier. At vi se
nere skal arbejde med 50 Ω’s linier eller lignen
de, betyder intet nu (derfor, tænk ikke på at 
parallelforbinde 50 coax-kabler). Skalaen fra 
0 til oo er trykket således sammen, at 2 Ω og 
0,5 12 ligger lige langt på hver side af 1 Ω; 4 Ω 
og 1/4 Ω ligger lige langt på hver side af 1 Ω
o.s.v. På samme måde har vi trykket den anden 
akse sammen. Vi har nu opnået, at vi kan af
bilde alle mulige impedanser, små eller store, 
inden for rektanglet med vinkelspidseme 
B D H J som vist i fig. 6b.

Vi lader nu rektanglets to sider, BD og HJ, 
skrumpe ind til det bare ingenting og får nu 
vort diagram begrænset af en cirkel. På fig. 6 c 
er vist, hvorledes punkterne B, C og D nu 
falder i samme punkt ligesom punkterne H I J.

Vi lader nu endelig i fig. 6d cirklens højre 
halvdel skrumpe sammen til ét punkt, som alt-
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så nu indeholder de oprindelige punkter B, C, 
D, E, F, G, H, I og J.

(Den, der ville mene, at man ved disse ope
rationer går glip af en masse, når så mange 
punkter reduceres til eet, kan beroliges ved at 
huske ham på, at punktet B repræsenterer en 
uendelig stor selvinduktion, C repræsenterer en 
uendelig stor selvinduktion i serie med en uen
delig stor modstand, F en uendelig stor mod
stand o.s.v. Alt dette kan dog ikke siges at 
være andet end forskellige måder at udtrykke 
en tomgang på, hvorfor man finder det rime
ligt kun at ofre eet punkt på sagen).

Vi har nu fået lavet vort Smith-diagram og 
kan af dette aflæse en masse ting. Normalt 
vendes diagrammet 90°, så det får udseende 
som vist i fig. 7. Vor reelle akse, altså R-aksen, 
går nu midt op gennem diagrammet, og vor 
imaginære akse svarende til de reaktive vær
dier udgøres af den cirkel, der begrænser dia
grammet. Positive »j-ohm« (selvinduktion) af
sættes tilhøjre, medens de negative (kapaciteter) 
afsættes tilvenstre. Nogle eksempler er ind
tegnet.

Som før vil alle de mulige impedanser på et 
kabel med standbølgeforhold 2 ligge på en cir-
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Fig. 10
Har vi tegnet cirklen svarende til standbølge
forholdet 2 (fig. 8), ser vi, at vi på et vist 
sted har impedansen 0.5 Ω, da cirklen går igen
nem dette punkt (A). En kvart bølgelængde 
herfra (halv omgang i Smith-kortet) har vi im
pedansen 2 Ω (punkt B). En kvartbølge lang 
1 Ω’s linie transformerer altså 0,5 Ω til 2 Ω, 
hvilket jo også er velkendt.

Eksempler.
Smith-kortet kan ikke blot bruges i forbin-

kel. Denne cirkel går igennem 0,5 Ω og 2 Ω. 
Standbølgeforholdet 3 vises af en cirkel gennem 
3 Ω og 0.333 Ω o.s.v. Alle disse cirkler har 
centrum i 1 Ω, hvilket skal vise sig at være sær
deles praktisk.

Uden om diagrammet ses et par skalaer, 
der siger noget om bølgelængder. Disse 
skalaer bruges, når man skal finde ud af, 
hvor langt et kabel skal være, når man 
skal fra een impedans på standbølge- 
cirklen til en anden. Således svarer en hel 
omgang i Smith-kortet til en halv bølge
længde, en halv omgang til en kvart bøl
gelængde o.s.v. (se f. eks. yderste skala).

!_■= o./VA

Fig. 9

Fig. 11
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delse med 1 Ω’s transmissionsledninger; heldig
vis da. Det mest almindeligt benyttede kabel er 
vel 50 Ω coax. Vi skal da blot gøre det, at vi 
regner de 50 Ω som en enhed, 100 Ω bliver 
altså til 2, 25 Ω bliver til 0,5, 200 + j 400 Ω 
bliver til 4 + j 8 o.s.v. Vi siger, at vi normerer 
impedanserne med hensyn til 50 Ω. På samme 
måde kan man normere med hensyn til 60 12, 
75 Ω, 300 Ω, eller hvad man nu kan finde på.

For at opnå tilpasning til en senders 50 12’s 
udgangsimpedans skal man altså, hvis man 
benytter et 50 12’s kabel, havne i centrum af 
Smith-kortet, idet senderens 50Ω normeres 
til 1.

De følgende eksempler er illustreret ved me
get simple skitser af Smith-kortet. Læseren kan 
således selv opøve rutinen ved at benytte de 
mere detaillerede kort, der følger med OZ 
denne gang som tillæg. Prøv selv at gennemgå 
eksemplerne på disse kort med passer og 
lineal.

Eks. 1:
En kvartbølge groundplane antenne med 

vandrette radialer kan f. eks. have en impe
dans på 35Ω. Med 50Ω’s kabel normeres 
disse 35 12 til 0.7, som afsættes i Smith-kortet 
(punkt A i fig. 9). En cirkel med centrum i 1 
gående gennem 0.7 siger os, at standbølgefor
holdet er 1.44 (aflæses i punkt B). Går vi nu 
med uret rundt i Smith-kortet fra punkt A langs 
standbølgecirklen, kommer vi til et punkt, hvor 
denne skærer cirklen gennem 1 (punkt C). På 
skalaen rundt om kortet ser vi, at vi er gået 
mod generatoren, d.v.s. senderen ad et kabel, 
der er 0.14 bølgelængder langt; vi har impe
dansen 50 + j 18 Ω (1 + j 0.36) på dette sted, 
altså 50 12 i serie med + j 18 Ω. For at slippe 
af med de + j 18 Ω skal vi altså 0.14 λ fra an
tennen indsætte en serieimpedans på - j 18 Ω 
d.v.s. en kapacitet af en given størrelse. Vi ser 
nu ind i en rent ohmsk impedans på 50 12, som 
enten kan sluttes direkte til senderen eller gen
nem en vilkårlig længde 50 12’s kabel.

Eks. II:
En 5 2/8 lodret antenne kan have impedan

sen 75 j 250 Ω. Antennen ønskes tilpasset 
50 Ω ved hjælp af 50 Ω’s kabel samt en serie
impedans.

75 j 250 Ω normeres (50 Ω) til 1,5 - j 5, 
der afsættes i punkt A på fig. 10. Cirklen med

centrum i 1 gående gennem A tegnes. Gå med 
uret fra A langs denne cirkel til skæring med 
cirklen gennem 1 (punkt B). Aflæs „ved at 
trække linier til yderste skala, at vi er gået 
0,008 λ ind ad kablet, B repræsenterer impe
dansen 50 j 200 Ω (1 - j 4). De - j 200 
kan ophæves af en serieimpedans på + j 200 Ω, 
altså en selvinduktion. Løsningen er vist 
nederst fig. 10.

Eks. III:
En helbølge midtpunktsfødet antenne kan 

have impedansen 1000 Ω. En balun formind
sker impedansen 4 gange til 250 Ω ubalanceret. 
De 250 Ω ønskes tilpasset 50 Ω ved hjælp af 
50 Ω’s kabel samt en serieimpedans.

250 Ω normeres (50 Ω) til 5, der afsættes i 
punkt A på fig. 11. Cirklen med centrum i 1 
gående gennem A tegnes. Gå med uret fra A 
langs denne cirkel til skæring med cirklen gen
nem 1 (punkt B). Aflæs, at vi er gået 0.0664 λ 
ind mod senderen. Punktet B repræsenterer im
pedansen på dette sted, 50 - j 90 Ω (1 - j 1,8). 
De - 90 Ω kan ophæves af en seriespole med 
impedansen + j 90 Ω. Løsningen er vist nederst 
fig. 11.

Eks. IV:
Samme problem, men anden løsning.
I stedet for at gå til første skæring med cirk

len gennem 1 fortsættes til anden skæring (punkt 
B på fig. 12). Løsningen nederst fig. 12 viser, 
at man ved at gå 0,4336 λ mod sender får im
pedansen 50 + j 90Ω (1+ j 1,8), der klares 
med en seriekapacitet med impedansen - 90 Ω.

Eks. V:
Der ønskes fremstillet en coaxkreds, der med 

5 pF i toppen af stemmer til 144 MHz. Der be
nyttes 75 Ω’s linie.

Impedansen af de 5 pF ved 144 MHz er
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Disse - j 225 Ω skal resonere med en coax- 
kreds kortsluttet i den ene ende. Kredsen skal 
altså have impedansen + 225 Ω, som normeret 
med hensyn til 75 Ω, giver + j 3. En kortslut
ning svarer til impedansen 0 Ω, som også nor
meret giver 0. Vi starter altså i øverste punkt 
på Smith-kortet (punkt A i fig. 13) og går rundt 
med uret, til vi kommer til punktet B: + j 3. Vi 
aflæser, at coaxkredsen skal være 0,199 λ lang.



Eks. VI:
En yagi-antenne er forsynet med et 50 

12’s kabel, der er 0,4 λ langt. For enden 
af dette kabel måler man med en impe
dansmålebro impedansen 15 - j 15 Ω. 
Find antennens impedans og standbølge
forholdet.

Punktet 15 - j 15 Ω (0.3 - j 0.3) af
sættes (punkt A i fig. 14). Standbølge- 
cirklen gennem dette punkt tegnes, og vi 
aflæser SWR til 6,8 (punkt C). Da vi nu 
er interesseret i impedansen helt oppe ved 
antennen, skal vi altså gå mod belastning, 
d.v.s. mod uret i Smith-kortet. Vi drejer 
0,4 λ og finder antennens impedans i 
punkt B som 8 - j 9 Ω (0,16-j 0,18).

Fig. 13

Fig. 12 

Herunder: Fig. 14
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Smith - kort til læserens eget brug

Andre muligheder.
De viste eksempler er konstruerede, og der 

må advares mod at benytte de for antennerne 
angivne impedanser ved eventuelle antenneeks
perimenter. Fremgangsmåden i praksis er den, 
at man først ved hjæp af en målebro finder an
tennens impedans som i eks. 6, hvorefter man 
kan arbejde sig frem til en løsning som vist i de 
andre eksempler.

Smith-kortet, der i øvrigt fås fra AGF, hvor 
det har nr. 2017 (samme firma der laver mm-

papir o. 1.), kan benyttes ved mange andre op
gaver, som omregning af kompleks impedans 
til kompleks admittans, beregning af koblings
elementer mellem transistortrin, antenne π-led 
og meget andet, som vi måske kunne komme 
ind på en anden god gang.

Ref.
1) En impedansmåler for HF-området. OZ7MA i 

OZ 11 og 12 1965.
2) An improved Tranmissionsline Calculator. H. 

P. Smith i Electronics 17, 130 (1944).
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En FET HF-forstærker 
til 2 m
Af W2OKO, oversat fra RCA Ham Tips 
december 1968, bearbejdet af TR.

MOS-FET er som måske bekendt betegnel
sen på en type felteffekttransistorer, hvor gaten 
ikke - som ved junction-typen - udgøres af en 
spærre-forspændt diode, men er den ene „pla
de“ af en kondensator. Indgangsmodstanden er 
derfor på DC og LF ganske overordentlig høj, 
typisk over 1 Gohm (= 1000 Mohm). På HF 
og VHF har man imidlertid ingen videre glæde 
af denne høje indgangsmodstand, da gatekon
densatorens tabsmodstand bevirker en effektiv 
indgangsimpedans, der har en langt mere jord
nær ohmsk komponent.

MOS-FETter bruges ellers mest i digital
teknikken og til andre ikke så radiomæssige 
formål. Særlig velegnet til logiske kredse er 
den såkaldte enhancement-type,, hvor dræn
strømmen kommer med en positiv gate-for- 
spænding for en N-kanal-transistor (plus på 
drænet).

I det følgende viser W2OKO en konstruk
tion, hvor en MOS-FET af N-kanal depletion
typen (drænstrømmen spærres med en negativ 
gatespænding) benyttes. Det har tidligere i OZ 
været omtalt, at man kan benytte en dobbelt
gate FET fra RCA, også af MOS-typen. En 
sådan er selvskreven som blander, men som 
HF-forstærker kan den her benyttede enkelt 
gate-type lige så godt anvendes.

FET’ens fordel
Den største mangel ved HF-forstærkere med 

bipolare transistorer (det er de almindelige som 
AF139, BF185 etc.) er deres elendige kryds- 
og intermodulationsegenskaber når de optime
res m. h. t. støjtal og forstærkning. Det kan væ
re så galt, at en ellers fremragende forstærker 
slet ikke kan anvendes i et område med mange 
kraftige VHF-signaler. Med et par MOS-FET

ter som 3N128 og RCA-40467A kørende for 
fuld forstærkning opnås bedre krydsmodula
tionsegenskaber end med de bedste rør. Begge 
de nævnte typer har støjtal omkring 3,5 dB 
ved 200 MHz og er derfor ideelle til 2-meter- 
brug, og da de har alle transistorens øvrige for
dele, er der jo ikke noget at være i tvivl om.

Den viste forstærker kan spændes foran en 
eksisterende 2-meter converter eller indbygges 
foran en 1. klasses blander (se OZ6NF’s artikel 
i OZ oktober 1968 side 319).

Fig. 2

Opbygning
Forfatteren i RCA Ham Tips anbefaler en 

kobber- eller messingplade som chassis, fordi 
der kan loddes direkte på sådan et, oversætte
ren ville anbefale en stump printplade, der er 
meget lettere at have med at gøre. Pladen op- 
spændes i et lille chassis. Spoler bør vikles nøje 
efter forskriften og monteres tæt ved de tilhø
rende trimmere, så skulle der ikke blive vanske
ligheder med at ramme 2 m-båndet.

I originalkonstruktionen er anvendt en tran
sistorfatning. Uanset om man gør dette, eller 
om man vælger den mere praktiske løsning at 
lodde transistoren ind, skal de fire ben omhyg
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geligt kortsluttes sammen med et tyndt stykke 
kobbertråd, der først fjernes, når man skal sæt
te spænding på den samlede opstilling. Gaten 
kan ikke tåle at »svæve«, da der så næsten 
uundgåeligt, (f. eks. ved gnidning), dannes en 
statisk ladning på den, og gatespændingen bli
ver let så høj, at den tidligere omtalte indbyg
gede kondensator slår igennem - og så er sådan 
en FET ikke ret god længere. Skal der loddes 
i opstillingen, især hvis det er omkring gaten, 
bør den tynde ledning vikles om benene så

BRASS PLATE-

SIDE OF MINIBOX

ALL DIMENSIONS IN INCHES

SIDE OF MINIBOX

længe. Transistorerne kommer med sådan en 
kortslutning i fabrikkens indpakning, og den 
bør ikke fjernes på noget tidspunkt, før der 
skal fyres op under forstærkeren.

Skulle uheldet ske, at gaten slår igennem,  
bliver FET’ten ikke ubrugelig — desværre sker 
der blot en nedsættelse af de gode data, og det 
opdager man måske slet ikke, før man en dag 
får virkelig brug for dem!

Indstilling
Diagrammet er jo lige ud af landevejen, det 

er indstillingen af afstemningskredsene også. 
Kredsene er ikke så skarpt afstemt, fordi for
stærkeren skal kunne dække hele det amerikan
ske 2 m-bånd, der er dobbelt så bredt som vort. 
Tilbagevirkningen i de opgivne transistorer 
skulle være så lille, at den er uden betydning. 
De to spoler Li og L2 står vinkelret på hinan
den for at undgå kobling, forfatteren ville fore
trække en statisk skærm tværs over transistor
fatningen, man bruger lettest en stump print
plade med kobber på begge sider.

Stykliste
C1, C3 0,5 - 5 pF rørtrimmer 
C2 470 pF glimmer knap-type 
C4 27 pF do.
C5 1 nF keramisk skive
C6 3,3 pF ker. rør
J1, J2 koaksialkonnektorer, BNC-f
L1 5 vdg. 1,5 CuL, 6 mm diameter, tætviklet,
udtag 1 vdg. op.

L2 3 vdg. som L1, men spacet til 12 mm 
længde
L3 HF drossel, luH
Q1 MOS-FET, RCA-40467A eller 3N128 
R1 270 ohm, ½ W.
NB! Køber man en af de angivne transisto

rer, så husk at bede om at få et datablad med. 
Det viser bl. a. transistorens forbindelser. TR

De anonyme

Ved en fejltagelse er forfatteren til nogle af artiklerne i juli OZ blevet anonyme, hvilket vi beder 
undskylde.

,,Nogle VHF-antenner“ side 256 er skrevet af OZ9AC, Kaj Nielsen, Kai Lippmanns allé 6,
2791 Dragør.

Artiklen ,,VXO på 2 m“ er skrevet af OZ9NP, Niels Pedersen, Gillesager 226, 2650 Hvidovre.
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2 m QRP-TX
Af OZ-DR 1449, John Lund,

Johs. Ewaldsvej 5, 6400 Sønderborg

Den sender, jeg i det følgende vil beskrive, 
er blevet til med henblik på antenneforsøg o. 
lign. Den er med godt resultat blevet afprøvet 
hos OZ2GJ. Den kan bruges til meget, f. eks. 
tilbagemelding til basisstation, eller kan an
bringes ude i terrænet og bruges til trimning af 
modtagere og antenner.

Opbygning
er foretaget på almindelig printplade. Alle mod
stande og enkelte kondensatorer er af plads
hensyn monteret lodret.

Diagrammet
Senderen starter med et krystal på 4,8472 

MHz, det svinger på 5. overtone. Oscillatordia- 
grammet er lånt fra OZ3GW’s artikel i OZ 
1/69. Transistoren her er en UW 0029, men 
en hvilken som helst anden transistor, såsom 
BC 108, BF 115, BF 185 kan anvendes. Signa
let fra oscillatoren føres via en link over i en 
tripler med en BF 115. Også her kan bruges 
andre transistorer, men så bør man eksperimen
tere lidt med størrelsen af R4. 72 MHz-signalet 
føres derefter over i en dobler med en 2N1613, 
der giver ca. 50 mW 144 MHz ud i antennen. 
En transistor med en højere grænsefrekvens, 
som f. eks. 2N2219, vil give et meget bedre re
sultat end 2N1613.

Nøgling og modulation
Hvis man vil køre CW, kan man indskyde 

nøglen i serie med emittermodstanden R5 (fig. 
1). På grund af de små strømme er det ikke 
nødvendigt at bruge nøglefilter.

Amplitudemodulation kan, som fig. 2 viser, 
udføres som kollektorspændingsmodulation på 
Q3.

Foretrækker man derimod at køre frekvens
modulation, får man en udmærket virkning ved 
at variere kollektorkredsen i overtoneoscillato
ren. Dette gøres med en kapacitetsdiode

R1 2,2 kohm, R2 10 kohm, R3 1,2 kohm, R4 470 
kohm, R5 180 ohm, R6 13 ohm. C1 1 nF ker., C2 33 
pF ker., 3C 15 pF ker., C4 10 nF ker., C5 1 nF ker., 
C6 47 pF ker., C7 1 nF ker., C8 1 nF ker., C9 5-40 
pF trimmer (Philips). L1 12 vdg. 5 mm ø. 0,4 mm 
Cul, tæt viklet, L2 5 vdg. 5 mm ø. 0,4 mm Cul (om 
L1), L3 6 vdg. 5 mm ø. 0,4 mm Cul, tæt viklet, L4 
4 vdg. 5 mm ø. 0,4 mm Cul (om L3), L5 4 vdg. 7 mm 
ø. 1 mm sølv el. Cu., viklelængde : 11 mm. Q1 = 
BC 113, Q2 = BF 115, Q3 = 2N1613.

(BA138), som vist på fig. 3 og fig. 3b. Denne 
lille ekstra opstilling bør bygges på et ekstra

FIG. 1.
FIG. 2.

print, som kan loddes direkte sammen med ho
vedprintet (printet kan eventuelt udvides). Cx 
skal have en værdi på 2-4 nF, for at give for
betoning. Tr (5-40 pF) indstilles til et passen
de frekvenssving.

FIG 3b.

Fl G 3 ■

Start af senderen
Senderen monteres og afprøves trinvis. Ved 

trimningen af oscillatoren skal man særlig pas
se på indstillingen af LI. Denne trimmes til 
max. udslag på HF-indikatoren (fig. 4), hvor-

HF-INDIKATOR 0A79

2 vindg. 

PVC

FIG. 4.
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Spørgsmål: Jeg har en Heathkit SB-101, som volder 
mig lidt kvaler. Jeg vil tage problemerne i kronolo
gisk rækkefølge. Ifølge manualen skal udgangsrørene 
trække en strøm på max. 250 mA. Til at begynde 
med var strømmen 340 mA, som jeg kørte med i no
gen tid. Et kik i RF-buret viste en dårlig forbindelse 
ved kondensatoren, der forbinder indgangen af pi
leddet med udgangsrørenes anoder, ikke direkte, men 
gennem to sæt parallelforbundne spoler og modstande. 
En udskiftning af kondensatoren hjalp for en tid, 
strømmen blev dog ikke 250, men 270-280 mA. En 
gang imellem fik stationen et tilbagefald, men det 
kunne man afhjælpe ved at skubbe lidt til kondensa
toren, ja, af og til var det nok at tage låget af RF- 
buret og se vredt på den. En ny lodning ved 10 m spo
len hjalp i lang tid, men så begyndte den igen. En 
ekspert foreslog en ekstra stramning af alle skruerne 
i RF-buret og ved den plade, der forbinder spolecen
tralen i bunden af stationen med stel. Det hjalp, nu 
kom strømmen ned på 250 mA. Men nu er det galt 
igen. Som regel er strømmen 280 mA, men nu og da 
er den 340. Ved at skifte bånd et par gange kan man 
bringe strømmen ned for en tid. Hvad skal man gø
re? - Et andet problem, som måske har noget med 
dette at gøre, er en unormalitet, jeg har bemærket på 
S-metret. Før i tiden sprang nålen op på S9+60, 
når man tændte, sank derefter til nul, og da lyden 
kom, stillede det sig rigtigt. Drejede man RF-gain 
helt ned, kom nålen igen op på 60. Alt dette skulle 
være normalt. Tastede man senderen, sprang nålen op 
på S3 og bevægede sig i takt med talen mellem 3 og,

Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm, 
Hirsebakken 7, 2760 Måløv. Sammen med spørgs
målene skal altid opgives EDR-medlemsnummer og 
evt. kaldesignal, men spørgerne forbliver anonyme 
overfor alle andre end OZ6NF.

ved max. styrke, 20 over 9. Nu er nålen imidlertid be
gyndt at reagere selv om man ikke taler. Tastes sen
deren, springer nålen op på 3 og stiger så langsomt 
til 6, ved at tale i mikrofonen kan man ikke få nålen 
op over 9-tallet. Desuden stiller nålen sig kun 20 over 
9, når transceiveren startes, eller RF-gain drejes ned, 
og svinger mellem 9 og 9-\-20, hvis der er skruet ned 
for RF-gain. Er dette skadeligt, hvad er der i vejen, 
og hvad skal man gøre? Alt virker øjensynligt ok, 
gode rapporter m. m.

Svar: Jeg tror, at der er svingende tendenser til 
VHF-parasitsving et sted i spillen. Jeg kunne tænke 
mig, at det er omkring et forstærkerrør, der anvendes 
både ved sending og modtagning. Men i hvert fald 
må du blive helt sikker på, at PA kører korrekt, for 
det kan jo være en anden fejl med S-metret under 
modtagning. Løb derfor Heathkit’s justeringsproce
dure igennem for senderen meget omhyggeligt, og 
læg mærke til, om alt opfører sig godartet. Vær sær
lig omhyggelig med PA-neutraliseringen. Prøv end
videre at sætte 100 Ohm i serie med hvert styregitter, 
men direkte på sokkelforbindelsen. Det sker ofte, at 
sådanne modstande brænder af, men så er det altid, 
fordi senderen har uopdagede parasitter! Modstan
dene kan stoppe nogle parasitter; hvis de brænder af, 
må man stoppe dem på anden vis, f. eks. ved at flytte 
randt på katode- og skærmgitterafkoblingerne. Og 
modstandene skader ikke, blot skal styrekredsen mu
ligvis trimmes efter. - Det er vel ikke sådan, at du 
blot »loader« for hårdt? Uden antenne skulle du i

efter den forstemmes lidt til den side, hvor 
variationen foregår langsomt. Ellers kan oscil
latoren falde ud ved spændings- og tempera
turvariationer. Kontrollen af styringen i triple- 
ren og dobleren måles mest hensigtsmæssigt 
ved at måle spændingsfaldet (max.) over hen
holdsvis R4 og R6. Hertil kan godt bruges et 
almindeligt universalinstrument. Som antenne
tilslutning kan bruges et udtag på den kolde en
de af L5. HUSK at sætte en kondensator i, som 
vist på tegningen.

Ved afprøvning af denne opstilling er kon
stateret, at emittermodstandene skal have for
skellige værdier, selv om man anvender de 
samme typer af transistorer. Det kan derfor 
være nødvendigt at indskyde en variabel mod
stand og indstille til størst forstærkning. Deref
ter måles modstanden og der indsættes en fast 
modstand i stedet. *

K O M P O N E N T P L A C E R I N G

PRINT 1:1
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hvert fald få et dyk i anodestrøm ved anodetuningen 
langt ned under de 250 mA, hvis PA er i orden. Du 
skal nok reducere styringen under denne prøve for at 
undgå skærmgittersmeltning. Hvordan lyder dit sig
nal egentlig? Er det ens med og uden PA? Lån en 
modtager og prøv. Det skal lyde ens. - På med van
ten!

Spørgsmål: Jeg forsøger i tiden op til teknisk prø
ve at akklimatisere mig på amatørbåndene ved hjælp 
af en gammel Hammarlund Super-Pro SP-400-X, der, 
så vidt jeg kan skønne, har ganske gode egenskaber i 
retning af følsomhed og stabilitet. Den har derimod 
en ganske rædselsfuld gennemgangskurve med meget 
flade flanker og med 2 toppe. Desuden er AGC’en 
ikke helt så effektiv, som jeg kunne ønske. Disse og 
flere andre problemer har jeg måske en chance for 
at arbejde lidt med, hvis du igennem OZ kunne finde 
en behjertet sjæl, som vil låne mig et diagram til ko
piering. Jeg ved godt, at det er begrænset, hvad man 
kan få ud af en så gammel modtager, men det er im
mervæk sjovere at bringe sit grej op til maximum end 
at gå hen og købe nyt!

Svar : Hvis der nu ikke er nogen, der sender mig et 
SP-400 diagram, så kan jeg trøste dig med, at det er 
en modtager, der er lige ud af landevejen, og i en
hver retning meget konventionel. Dens styrke ligger 
i, at det hele er lavet ordentligt. Hvis du ved, hvordan 
en almindelig gammeldags MF-forstærker er koblet, 
så kan du også finde rundt i SP’en, og trimme den 
med helt konventionelle metoder. Din beskrivelse ly
der som om den er lidt mishandlet, trimmemæssigt, 
men alligevel skal du holde dig for øje, at modtage
ren er lavet til AM. CW er sådan noget tilløvendes, 
som man har sat en BFO og et nu om dage uanven
deligt krystalfilter til at tage sig af. AGC’en begynder 
først at virke med 3-10 μV input, d. v. s. S7 eller 
mere. I OZ maj 63 er en god artikel om AGC med 
forbedringer, du skulle læse. - I øvrigt står man sig 
ofte ved i de gamle amerikanerspiller med to HF-rør 
at tage nr. 2 ud og sætte en lille kondensator mellem 
fatningens styregitterben og anodeben, hvorved 2’ og 
3’ HF-kreds bliver topkoblede sammen. Hvis HF- 
røret er ældre end 6K7 eller 6SK7, altså et af de 
gamle glas-rør, hjælper det på 10 m følsomheden at 
erstatte det med EF89.

Spørgsmål: Elektrolytkondensatorer er påstemplet 
arbejdsspænding, og evt. spidsspænding. Når kun een 
spænding er angivet, kan man da ud fra denne slutte 
noget om størrelsen af den vekselspænding, man må 
påtrykke lytten? Er den angivne værdi alene jævn
spænding, eller er der tale om max. værdi af jævn
spænding + overlejret vekselspænding? Er lyttens 
kapacitet afhængig af, om der ligger en jævnspænding 
over de/i eller ej? Hvis man i et kredsløb overhovedet 
ikke har nogen jævnspænding over lytten, eller kun 
en meget lav (f. eks. 0,2 V), hvad gælder da for vek
selspændingens max. værdi? — Af og til anvender OZ’s 
forfattere, du selv bl. a., en transistor som »zener- 
diode«. Kan en transistor tåle dette? Jeg mener et el
ler andet sted at have læst, at kun dioder, der var spe
cielt bygget som zenerdioder, kunne tåle det. Ligger

spærrespændingerne i de to transistordioder på ret 
faste værdier, som f. eks. spændingen i gennemgangs
retningen? - 1 OZ-artikler skrives sommetider: »Jeg 
har brugt en BC149b, fordi den var billig, jeg havde 
lige en sådan liggende«, o. 1. Kunne man ikke i halen 
af en sådan artikel give et par data for sådan en 
transistor? Eller endnu bedre - kunne man ikke med 
mellemrum, f. eks. hvert kvartal, på midtersiderne i 
bladet optage data på de mindre kendte eller helt 
nye transistorer og integrerede kredsløb m. v., som i 
den mellemliggende tid var benyttet i OZ-konstruk- 
tioner eller lige var fremkommet, men sådan, at man 
kunne tage midtersiderne ud og hæfte af i et lille 
ringbind, og således have alle data samlet? — Jeg har 
købt nogle BC108. Nogle af dem har betegnelsen 
BC108b. Hvad betyder disse tilføjelser - og andre til
føjelser - f. eks. romertal på visse tyske transistorer? 
(vistnok Siemens). - 1 gamle OZ’er og i bøger for 
amatører findes en del anvisninger på hjemmevikling 
af nettransformere og udgangstransformere, men jeg 
har ingen fundet på hjemmevikling af netdrosler med 
og uden luftspalte. Findes sådanne anvisninger, som er 
lige så simple som de ret enkle regler for vikling af 
nettransformere i Håndbogen? Hvor?

Svar : Arbejdsspændingen er den værdi, som jævn
spænding plus overlejret vekselspænding max. må 
komme op på ved normal drift, hvis man forlanger 
en rimelig levetid for lytten. I kortere tid tager den 
ikke nævneværdig skade af lidt højere spænding, ca. 
10 %, men ud over den værdi kan man risikere, at 
elektrolyttens isolationsevne bryder sammen. Fabri
kanterne opgiver ikke, hvilken vekselspænding jævn
spændingen må overlejres med, men opgiver max. 
ripplestrøm ved 100 Hz. For en 2500 μF/40 V lyt 
opgiver Philips max. 1,7 A ripplestrøm, og det kom
mer man ikke op på selv i en hårdt belastet ensretter. 
Den side af sagen behøver man m. a. o. slet ikke at 
bekymre sig om undtagen ved meget højtidelige lej
ligheder. - Kapaciteten er størst ved max. arbejds
spænding, men den falder meget lidt uden spænding 
ved alle moderne lytter. - Transistorer anvendt som 
zenerdioder skal være af planar-typen, men det er de 
fleste nyere Si-NPN, forresten også Si-PNP. De kan 
tåle en zenerstrøm af samme størrelse som normal 
tilladelig basisstrøm, almindeligvis mindst Vio af 
max. kollektorstrøm, ofte lige så meget. En 2N2219 
kan således tåle 80 mA, og 200 mA i zenerstrøm, 
hvis man sætter en kølefinne på. Man skal være lidt 
forsigtig med området mellem 0,1 og 0,6 mA, for der 
kan kurven skabe sig lidt. Zenerspændingen varierer 
fra type til type, omvendt med fT, f. eks. har 2N918 
(600 MHz) Vz ca. 4,5 V, 2N706 (350 MHz) Vz ca. 
6 V, 2N2219 og BC108 Vz ca. 10 V og 2N3055 Vz 
på 15-17 V. Dette med data i OZ er vist noget for 
redaktørerne? - a, b og c i BC107-109-familien betød 
oprindelig forskellige strømforstærkningsklasser, a: 
den laveste, men nu siger de noget om støjtallet. A er 
stadig dårligst, d. v. s. ikke særlig egnet til støjsvage 
trin, og c den ypperste. Strømforstærkningen er som 
regel meget høj i både b og c. Romertal er en Sie
mens opfindelse, og betegner strømforstærkningsklas
ser. Jo højere, jo bedre. - Hjemmeviklede netdrosler 
kan jeg ikke klare. Kan en læser? Vy 73 de OZ6NF.
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EDR skifter formand
Efter at have virket som EDRs formand gennem 

18 år - atten år — er det rimeligt at yngre kræfter 
overtager dette for foreningen så vigtige hverv.

Sidste år, hvor jeg syslede med tanken om at trække 
mig tilbage, blev ingen opstillet, og så måtte jeg til 
det igen, men i år er der hele to kandidater, og det 
har gjort det lettere for mig at træffe min beslutning.

På kraftig opfordring fortsætter jeg som hoved
redaktør, så medlemmerne vil altså ikke på dette 
punkt komme ud for store overraskelser. Redaktør
hvervet har altid haft min store interesse, og der vil 
nu blive mere tid til dette arbejde.

I de svundne år har EDR gennemgået en stor ud
vikling. Medlemstallet er fordoblet og den stadige 
kamp med økonomien er afløst af soilid, god velstand. 
Vort blad er blevet fordoblet i sideantal, og det er 
anerkendt som et af de bedste på området med sit 
alsidige indhold og smukke udførelse.

Gennem de mange år, har jeg haft den lykke at 
have mange gode medarbejdere. Slidere og regnskabs
mæssigt velfunderede kasserere som OZ3FL, Havn 
Eriksen, og 3FM, Emil Frederiksen, forvaltede vore 
pengesager med succes, og de gav en god kasse videre 
til Grethe Sigersted, der forvalter i samme ånd og 
efter samme sikre linie.

Teknisk har jeg haft et fortrinligt samarbejde med 
OZ7EU og OZ7AQ, disse gav bladet en høj teknisk 
standard, og en række gode medarbejdere hjalp til og 
satte sit præg på OZ. Jeg kunne nævne mange med
arbejdere af høj kvalitet, lad mig nøjes med 2NU, 
den flittigste af os alle.

Gennem de mange år har jeg hentet inspiration og 
arbejdslyst ved de mange beviser på hengivenhed og 
tillid fra enkeltpersoner og afdelinger. Jeg kunne næv
ne Amagerafdelingen og Horsensafdelingen, hvor af
delingens medlemmer blev mine venner. Men ofte har 
jeg hentet opmuntring og »gå-på-humør« i mit »ud
gangssted«, den københavnske afdeling. Den har na
turligvis særligt mit hjerte, og det har glædet mig at 
se denne afdeling blomstre op og udfylde sin mission 
i EDR under en meget dygtig ledelse.

Jeg vil takke for de gode og for mig lykkelige år 
og ønske min efterfølger alt godt i sin nye gerning.

OZ6PA, Poul Andersen.

Følgende er opstillet til EDR’s hovedbestyrelse :
Som formand :

OZ1BP, Bernhard Pedersen, Aalborg.
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, København, Charl.

Som HB-medlemmer :
København: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, OZ7DX, 

Vøgg H. Jacobsen, OZ8PV, Jørgen Poulsen, OZ2KP, 
Staack Petersen, OZ2ME, H. M. Clod-Svensen.

Sjælland: OZ2MI, Mimi Engberg, Nykøbing Fal
ster, OZ3Y, Hans Rossen, Korsør.

Fyn: OZ3XG, Erling Hansen, Odense, OZ4WR, 
John Hansen, Nyborg.

Jylland: OZ1BP, Bernhard Pedersen, Aalborg, 
OZ2NU, Børge Petersen, Aalborg, OZ9DA, Jørgen 
Dam-Johansen, Århus, OZ4GS, Svend Sigersted, Hor
sens, OZ2FK, Erik Andersen, Horsens, OZ5WK, K. 
Wagner, Aabenraa.

Til behandling på den kommende 
generalforsamling er indsendt 
følgende forslag:
Forslag til lovændring (under punkt 5).

§ 12 fra 4. punktum ændres til følgende :
Afstemning til bestyrelsesvalg foregår ved urafstem

ning.
Forslag til bestyrelsesemner indsendes til forman

den og må være denne i hænde senest den 20. juli  
sammen med en skriftlig tilkendegivelse fra den fore
slåede kandidat om, at vedkommende er villig til at 
modtage valg.

Alle foreslåede emner offentliggøres i august »OZ«.
I samme nummer findes indlagt en stemmeseddel, 
hvor medlemmerne kan afkrydse op til 11 kandidater.

Stemmesedlen, forsynet med navn, adresse samt 
medlemsnummer, indsendes til stemmeudvalget inden
1. september for kontrol af medlemsskab, hvorefter 
stemmesedlen uåbnet og uden navnetalon tilsendes 
foreningens revisorer til optælling.

Kun den trykte stemmeseddel, som følger med 
»OZ«, er gyldig, og hvert medlem kan kun afgive 

én stemmeseddel.
De fire bestyrelsesmedlemmer, der efter valget af 

de elleve bestyrelsesmedlemmer, har flest stemmer, 
indgår som bestyrelsessuppleanter.

Stemmelighed afgøres ved lodtrækning.
9585, OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen.

Forslag til lovændring (under punkt 5).
§ 12 fra 3. punktum ændres til følgende:
Sager af vital interesse for foreningen skal af ho

vedbestyrelsen, hvis mindst 4 medlemmer af hoved
bestyrelsen forlanger det, sendes til urafstemning 
blandt medlemmerne, dog skal lovændringsforslag al
tid sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Dette forslag begrundes med dette :
Et lovændringsforslag er af absolut vital interesse 

for foreningen, og om sådan må samtlige foreningens 
medlemmer have mulighed for at afgive stemme ved
rørende forslaget. Da EDR’s generalforsamlinger gen
nemsnitlig søges af 150 medlemmer, og foreningen 
tæller ca. 4.000 medlemmer, kan det ikke være rime
ligt, at ca. 3,5 % træffer afgørelser af vital interesse 
for foreningens øvrige 96,5 %, som af forskellige år
sager ikke kan tage del i generalforsamlingen

9585, OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen.

Iflg. foreningens vedtægter paragraf 13 anmodes 
følgende stk.s dagsorden optaget på generalforsamlin
gen under punkt 5.
Dagsorden.

Der stilles følgende dagsorden, at generalforsam
lingen stemmer om de stk.s dagsorden, der er stillet 
generalforsamlingen og at man ikke gentager samme 
tilsidesættelse af behørigt stillet dagsorden som på for
rige ukompetente generalforsamling!

5591, OZ5NU, Niels Mortensen.

Dagsorden.
Der stilles som dagsorden til GF, at denne bestem

mer, at enhver person, (eller HB-medlem!) i EDR kun
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må have »ét ben at gnave« i EDR, d.v.s. kun ét virke 
inden for foreningen (bortset fra tekn. artikler!), idet 
det direkte hæmmende for udviklingen, at f. eks. DR- 
lederen både skal være DR-leder foruden formand for 
et arbejdende udvalg, foruden sekretær i foreningen. 
(Det er hverken DR-amatøren eller andre tjent med!). 
Ligeledes bør en landsformand ikke samtidig være 
redaktør. - Man kan ikke ride 2 heste på én gang, 
og nogen vil ride endnu flere. - Det må være således, 
at ethvert valgt HB-medlem må tage sin tørn i for
eningens arbejde, at ikke foreningen bliver dikteret af 
et mindretal i HB, og det må tydeligt fremgå i OZ, 
hvilket HB-medlem, der har hvilken tørn således, at 
ingen amatør er i tvivl om, hvem han skal henvende 
sig til i et givet ærinde!

5591, OZ5NU, Niels Mortensen. 

Dagsorden.
Der stilles som dagsorden til GF, at denne bestem

mer, at HB ikke - som sket er - nægter korrektio
ner adgang til OZ’s spalter - dermed knægtes ytrings
friheden, hvormed censur er indført!

5591, OZ5NU, Niels Mortensen. 

Dagsorden.
Der stilles som dagsorden til GF, at der redegøres 

for, om landsformand og tekn. redaktør er antaget 
på kontrakt i EDR og i givet fald hvilken og under 
hvilke forudsætninger, da et valg til f. eks. landsfor
mand jvfr. foreningens vedtægter da vil være en illu
sorisk handling!

5591, OZ5NU, Niels Mortensen. 

Dagsorden.
Der stilles som dagsorden til GF som tidligere ikke 

behandlet dagsorden, at der gives TR. direktiv om, at 
midtersiderne i OZ anvendes til DR og begynderstof 
(uanset om dette stof så skal importeres!). Spalteplads 
brugt til, hvorledes man finder rundt på et bibliotek 
eller om pølseristning bør være OZ fuldstændig uved
kommende - jeg giver ikke fem flade øre for OZ’s 
pølser.

5591, OZ5NU, Niels Mortensen.

I håb om, at GF vil optræde med fornøden værdig
hed i modsætning til tidligere set, hvor selve lands
formanden forlod mødet for at nå en flyver, andre 
for at nå færgen, og det hele derfor blev noget værre 
jaskeri, håber jeg på en fornuftig debat og behandling 
af samtlige stk.s dagsorden til GF.

Hegnshusene 37. 2700 Brh.
Niels Mortensen. 

HB for EDR
Følgende bedes behandlet på EDR.s generalforsam

ling d. 21-9-69 :
Generalforsamlingen skal forsøges transmitteret på 

80 m med E.S.B.
Såfremt det falder heldigt ud, gøres det permanent 

ved lov. Begrundelse:
De lange og pladskrævende referater i OZ kan væ

sentlig indskrænkes, ligesom interesserede medlemmer 
som er afskåret fra at være til stede, kan følge for

handlingerne og derved være bedre orienteret om det, 
der forhandles og vedtages.

Inden for EDR oprettes en Citizen-bands afd. - Be
grundelse :

Antallet af såkaldte »Walkie folk« er anslået til 15 
-20.000. Der udøves en voldsom aktivitet med til ti
der næsten kaos på kanalerne.

En meget stor del arbejder med ulovlige stationer 
og forvolder megen gene, både med BCI og TVI og 
for andre radiotjenester.

Da lyttere og seere regner alle »radioamatører« for 
én surdej, bringes den licenserede amatør ofte i mis
kredit.

Der findes mange små »Walkie klubber« ud over 
landet, og der arbejdes på oprettelse af en landsfor
ening for Citizen band. Dette må kun kunne anses for 
en mindre god løsning, da et effektivt samarbejde mel
lem en sådan og EDR vil være tvivlsomt. Da der 
totalt mangler stof i OZ om denne kategori af amatør
arbejde, må de interesserede søge deres informationer 
i blade og kataloger, som udelukkende drives som 
business uden virkelig orientering.

Citizen band har langt flere tilhængere end de 
normale amatørfrekvenser, og der eksperimenteres 
langt mere med disse transceivers, end det sker på 
amatørfrekvenserne. Efter min mening bør EDR sætte 
meget ind på denne kategori af amatørradio til gavn 
og glæde for begge parter.

Vy 73 medl. nr. 3305, Leo Hemmingsen, Lynæs. 

Følgende forslag bedes optaget under § 13 pkt. 5.
Forlængelse af generalforsamlingen fra nuværende 

kl. 13,00 til kl. 10,00 (med middagspause 12,30- 
13,30).

Motivering : Der er alt for lidt tid til at behandle 
de forskellige forslag, der er for mange, der ikke 
får sagt det, de gerne vil. Sidst på eftermiddagen er 
der flere, der rejser sig og går, for at nå enten færge 
eller tog.

Forslaget bedes taget til afstemning.
Vy 73 OZ1GO - OZ4GS, Hb.mdl.

Forslag til behandling på EDRs generalforsamling 
indsendt af OZ8DP, Ole Liilzhøft, Helsingør:

Forslaget går ud på, at der ved udarbejdelsen af 
indholdsfortegnelse over »OZs« artikler ud for den 
pågældende artikel angives sidenr. for evt. senere frem
komne rettelser, dette kan gøres ved, at f. eks. angive 
sidenr. i parantes.

HUSK 

EDR’s generalforsamling

som afholdes d. 21.sept. 1969 i restaurant 
„ Karnappen Niels Hemmingsensgade
10, Kbh. K. Generalforsamlingen begyn
der kl. 13 præcis.
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EDR’s årsregnskab (1. juli 1968 til 30. juni 1969)
Budget Regnskab Budget
1968/69 1968/69 1969/70

Indtægter:
Overført fra forrige år ................................... 35.000- 35.000,- 55.000,—
Kontingent ..................................................... 160.000,- 169.476,16 165.000,-
Annoncer i OZ .............................................. 20.000,- 17.891,25 18.000,-
Annoncer i QTH-listen ................................. 1.000,- 1.550,- 1.000-
Renter ............................................................ 13.000,- 15.467,51 13.000,-
Salg af VTS ................................................... 10.000,- 14.287,32 8.000,-
Salg af RTTY ................................................ 1.000,- 740,- 500,-
Salg af QSO-instruktioner ............................ 500,- 570,- 500,-
Salg af ældre OZ............................................ 500,- 864,80 500,-
Salg af emblemer........................................... 100,- 110,- 100,-
Salg af QTH-lister ......................................... 100,- 48,50 -
Amatørannoncer ............................................ 1.800,- 2.162,30 2.000,-
Omsgodtgørelse ............................................. 200,- 160,- -
Diverse .......................................................... 300,- 329,37 400,-
Moms indgået ................................................ - 4.840,63 -

243.500,- 263.497,84 264.000,-
Udgifter:
„OZ“
Trykning ........................................................ 90.000- 91.665,98 100.000,-
Klicheer ......................................................... 10.000,- 8.380,75 10.000,-
Forsendelse .................................................... 13.000,- 12.505,88 13.000,-
Hovedredaktør ............................................... 2.000,- 2.000,- 2.000,-
Teknisk stab .................................................. 18.000.- 11.388,07 18.000,-
Teknisk redaktør ........................................... 1.500,- 1.500,- 1.500,-
Tegninger ....................................................... 1.500,- 1.500,- 1.500,-

136.000,- 128.940,68 146.000,-

Sekretæren ..................................................... 1.200,- 500,- 1.200-
Traffic-manager ............................................ 1.800,- 1.800,- 1.800,-
Traffic department ......................................... 2.000,- 895,03 2.000,-
Kassereren ..................................................... 9.000,- 10.130,88 12.000,-
QSL-ekspedition ........................................... 2.400,- 2.400,- 2.400,-
QSL-centralen (porto m. v.) ......................... 4.000,- 2.553,52 3.600,-
Porto og telefon.............................................. 12.000,- 12.146,22 14.000,-
Foredrag ........................................................ 4.000,- 2.613,- 4.000,-
Ekspedition af VTS og QSO instr................. 300,- 441,- 300,-
Køb af RTTY-materiel .................................. 1.000,- - -

Licenser ......................................................... 100,- 100,- 100,-
Arkivleje ........................................................ 300,- 300,- 300.-
Testpræmier .................................................. 400,- 145,- 1.000,-
Gaver ............................................................. - 469,- 500,-
Tilskud til udst. i Forum ............................... - 800,- _
Trykning af QTH-liste .................................. 9.000,- 8.713,13 9.000-
Redaktion af QTH- og Prefixliste.................. _ 550,- 600.-
Overf. til 1969/70 til VTS............................. 55.000,- 55.000,- -

Region I ......................................................... _ 2.716,22 4.000.-
Fragt og assistance m. RTTY ....................... - 600,40 -

Køb af 5 stempelure ...................................... - 615,- -
Diverse .......................................................... _ 404,39 _

Moms udgået ................................................. - 2.586,- -
102.500,- 106.478,79 56.800,-

Hensat til reg. af div. honorarer..................... 12.000,-
Trykning af VTS ........................................... - - 55.000,-

67.000,-
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Budget Regnskab Budget
1968/69 1968/69 1969/70

Tryksager og kontorartikler ...................... 7.000,- _ _
Adresseplader ........................................... 949,48 -

Stemmesedler ............................................ - 1.340,37 -

Girokort (køb og tryk) .............................. - 543,38 -

Duplikering ............................................... - 1.428,76 —

Kuverter, papir m. m................................. - 842,88 _
Tryksager .................................................. - 1.984,06 -

Kontorartikler ........................................... 2.021,64 -
7.000,- 9.110,57 18.000,-

Møder m. m............................................... 16.000,
Generalforsamling .................................... 2.668,80 —
Hovedbestyrelsesmøder ............................ - 5.700,40 -
Rejser ........................................................ 9.293,70 -

Udvalgsmøder ........................................... 638,20 -

Revision .................................................... 316,- -
16.000,- 18,617,10 16.000,-

I alt............................................................. 261.500,- 263.147,14 303.800,-
Underskud/overskud ................................. - 18.000,- 350,70 - 39.800,-

243.500,- 263,497,84 264,000,-

BALANCE

Beholdning pr. 30. juni 1968: Beholdning pr. 30. juni 1969:
Giro .........................................................................  1.469,94 Giro ........................................................................  4.697,05
Bank ....................................................................  281.874,26 Bank ...................................................................  298.307,75
Kontant ....................................................................... 629,97 Kontant...... ................................................................  720,07
Indtægt 1968/69   263.497,84 Tilgodeh. v. Holstebro afd.................................... 600,00

Udgift 1968/69 -
henlagt til VTS 20.000,- ................................  243.147,14

547.472,01 547.472,01

STATUS PR. 30. JUNI 1969

Aktiver:
Til gode for VTS ................................................... 3.687,27
Lager af VTS ........................................................  1.537,50
Lager af QSO-instruktioner................................... 1.545,85
Lager af emblemer ................................................ 2.652,00
Girobeholdning .....................................................  4.697,05
Bankbeholdning ................................................ 298.307,75
Kontantbeholdning ................................................... 720,07
Udestående for annoncer ......................................  5.640,00
Lager af RTTY materiel...........................................  987,00
Tilgode ved Holstebro afd........................................  600,00
Inventar .................................................................  2.975,00

323.349,49

Passiver:
Forudbetalt kontingent ...................................... 100.000,00
Aktiver overstiger passiver med........................  223,349,49

323.349,49

Kassererens bemærkninger:
1) Udover kontingentbeløbet kr. 169.476,16 er op

krævet og udbetalt til Københavns afd. kr. 13.875,00.
2) Antal medlemmer d. 30. juni 1969 : 4103 (30. 

juni 1968 : 3939).
Horsens, d. 13. juli 1969.

Grethe Sigersted.

Revisionens bemærkninger:
Undertegnede revisorer har d. d. gennemgået oven

stående regnskab samt kontrolleret bank-, kasse- og 
girobeholdning og intet fundet at bemærke.

Horsens, d. 22. juli 1969.
H. Lykke Jensen H. Bro Nielsen.

OZ5Y. OZ3RC.
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I.A.R.U. Region I 
Bruxelles

Konferencen i

Det kan naturligvis ikke lade sig gøre at bringe 
et referat her af alle detaljer i den ugelange kon
ference i Bruxelles i maj. Her kan vi kun bringe 
en gennemgang af de rekommendationer, som 
konferencen nåede frem til. Det samme gælder 
også for arbejdet i VHF-komiteen, hvori OZ7DX 
deltog som vor repræsentant.
EDR repræsenterede under konferencen også 
Færøerne med fuldmagt fra den færøske forening.

Konferencen fandt sted på hotel »Metropole« i 
Bruxelles i dagene fra d. 5.-9. maj. Som altid ved 
arrangementer af denne art, er der en række af for
maliteter, som ikke må forglemmes, ligesom den kryd
redes af forskellige sociale arrangementer, såsom f. 
eks. modtagelse på rådhuset i Bruxelles m. m.

Den officielle åbning af konferencen blev foretaget 
af Mr. Bouchier, generaldirektør for det belgiske 
RTT. Generaldirektøren udtalte sin interesse for ra
dioamatørernes aktiviteter, og fandt at radioamatører
ne udgjorde en værdifuld del af radiokommunikatio
nens verden.

Efter åbningshøjtideligheden samledes eksekutiv
komiteen og de forskellige delegerede til det indle
dende plenarmøde.

Følgende medlemsorganisationer var repræsente
rede :

ARI - Italien 
ARM - Monaco 
CRCC - Tjekkoslovakiet 
DARC - Tyskland 
EDR — Danmark 
NARS - Nigeria 
NRRL - Norge 
OeVSV - Østrig 
PZK - Polen 
REF - Frankrig 
RL - Luxemburg 
RSF - USSR

RSGB - England 
SRAL - Finland 
SRJ - Jugoslavien 
SSA - Sverige 
UBA - Belgien 
URE - Spanien 
USKA - Schweitz og 
VERON - Holland.

Under det meste af konferencen deltog fra IARU 
HQ W0DX, R. W. Denniston, præsident, W1LVQ, J. 
Huntoon, sekretær. Fra Region II VE3CJ, N. Eaton, 
kasserer og OA4AV, G. Reusens, sekretær.

Præsidenten for Reg. I. SM5ZD, Per Anders Kinn- 
man, åbnede plenarmødet med at udtale mindeord 
over Region I’s hidtidige sekretær, G6CL, John Clar- 
ricoats, der døde midt i sine forberedelser til denne 
konference - en mand, der vil blive savnet - ikke 
mindst på grund af sin mangeårige, store indsats for 
amatørradio. 1 minuts stilhed.

Der var indløbet hilsner fra SARL, Sydafrika og 
fra medlem af eksekutivkomiteen YU1AA, der på 
grund af sygdom var forhindret i at deltage.

Til ledelse af forhandlingerne valgtes :
For komité A
Dirigent, PAØDD, W. L. J. Dalmijn.
Sekretær G2BVN, R. F. Stevens.
For komité C
Dirigent G3BVG, N. Caws.
Medlemmer : OE1SFA, Dr. F. Stoffel, ON4KE, L. 

Vercruysse, DJ1BQ, U. A. Kluge, GM6IZ, E. G. In
gram.

Under henvisning til konference-manuskript nr. B.
C. 20 skulle der endvidere vælges en valgkomité, der 
som formand fik: ON4AK, A. Deschodt.

Det indledende plenarmøde tog derefter sin begyn
delse. Der var til konferencen indsendt ca. 70 manu
skripter indeholdende forslag, nye former for aktivite
ter og meget andet. Materialet var alt efter sin art 
fordelt på de tre komiteer :

Komité A Den administrative komité.
Komité B VHF-arbejdsgruppen.
Komité C Den financielle komité.

Fra venstre 
DJ1BZ - DJ1BQ - 
F8BO - F3FA - 
OHZSF - OH5SM 
- OH5NW - 
OZ7DX - OZ2NV

302



I denne del af referatet fra Bruxelles vil vi beskæf
tige os med den administrative komité.

I komité A startedes der med

Agenda punkt 3.
Her præsenteredes manuskript B.C.51, som inde

holdt de forskellige anbefalinger vedtaget på Opatija 
konferencen 1966 og som kunne benyttes til støtte for 
behandlingen af flere af de følgende punkter.

Agenda punkt 4.
Rapporten fra sekretæren i eksekutivkomiteen over 

arbejdet i de forløbne 3 år blev forelagt og godkendt. 
Det oplystes heri, at Mauritius Amateur Radio So
ciety netop i den forløbne uge var blevet medlem af 
Region I.
Agenda punkt 5.

Rapporten fra redaktøren af Region I-bulletin blev 
forelagt. Anerkendelse blev udtrykt for den arbejds
indsats, afdøde G6CL havde udført på dette område. 
Det blev foreslået og anbefalet, at Region I-bulletin 
fortsat skal udkomme. Omfang og antal af numre vil 
dog nok blive reducerede.

Agenda punkt 6.
Herunder behandledes manuskripter 
Amateur Radio Contest RSGB B.C.24.
Contests og Certificates EDR B.C.32.
Publikation of Anual contest calendar V.C. B.C.37. 
Det blev vedtaget at beslutningerne på Opatija-kon- 

ferencen 1966 og erindret i B.C.51 skal genudsendes 
og bringes til alle medlemsorganisationers kendskab 
for øjeblikkelig behandling.

Med kendskabet til vanskelighederne og de store 
udgifter med at sende QSL-kort i forbindelse med 
ansøgning om certifikater, henstilles det at alle med
lemsorganisationer af Region I udsteder deres certifi
kater på grundlag af ansøgninger bekræftede af Traf- 
fic Manager i ansøgerens hjemland.

Agenda punkt 7a.
En arbejdsgruppe bestående af DJ1BZ (formand), 

OE1WN, OK3EA, SM0BDS, UA3AF og YU1AF 
blev nedsat for at overveje eventuelle ændringer og 
tilføjelser i reglerne for Europamesterskabet i ræve
jagt.

Mødet sluttede kl. 15,40.

Tirsdag d. 6. kl. 09,00
Inden dagsordenen begyndte introducerede Kren- 

chel - RAEM på ny den af RSF udarbejdede såkaldte 
»Sports Code«.

Det blev vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe til 
at bedømme bogens anvendelighed indenfor amatør
radio. PA0LOU blev leder af udvalget, der endvidere 
kom til at bestå af repræsentanter fra USKA, EDR 
(2NU), DARC og REF.

Agenda punkt 8 og 9.
RSF forelagde manuskripterne B.C.40 og 41, der 

henholdsvis omhandlede
B.C.40 forslag til oprettelse af en lARU-Sports- 
kommission.
B.C.41 forslag til gennemførelse af europæiske me
sterskaber.

Den ovennævnte arbejdsgruppe blev opfordret til 
at bringe en henstilling til komiteen over disse emner. 
Opfordringen blev modtaget. Anbefalingen kom til at 
lyde:
1. En arbejdsgruppe skal nedsættes til at administrere 

en årlig Region I IARU Contest på båndene mel
lem 3,5 og 29,7 MHz.

2. Denne arbejdsgruppe skal bestå af 3 permanente 
medlemmer sammen med et fjerde medlem fra den 
organisation, der arrangerer kontesten det pågæl
dende år.

3. Regler for denne IARU-kontest skal først afgøres 
ved korrespondance indenfor arbejdsgruppen. Kon-

' testen skal træde i stedet for en national kontest 
det pågældende år.

4. Det foreslås at de permanente medlemmer i ar
bejdsgruppen skal være RSF, DARC og RSGB. 
RSF skal handle som initiativtager i gruppen.

5. Såfremt forberedelserne ikke er i orden til 1970, 
træder en national kontest i stedet.

5. Medaljer og trofæer skal betales af Region I - dog 
tilbyder RSF at skænke trofæet til den sejrende 
nation.

Agenda punkt 10.
DARC forelagde manuskript B.C.33, der omhand

lede en forøget indsats for gensidigheds-licenseringen. 
I Italien havde gensidigheds-licenseringen ikke haft 
det ønskede forløb. Medlemsorganisationerne opfor
dredes til at skrive til det italienske PTT med anmod
ning om gensidig-licensering. Kopier af disse breve 
skal sendes til ARI.

Anbefalingen blev derefter :
1. At alle medlemsorganisationerne blev opfordret til 

at checke op med deres licenserede myndigheder, 
for at undersøge om alle rettigheder indeholdt i 
Radio Regulations, Geneva 1959, for amatørtjene
sten var blevet gjort opnåelige for amatører i hvert 
land.

2. At medlemsorganisationerne i sådanne lande, hvor 
gensidigheds-aftaler vedrørende amatør-radio ikke 
eksisterer, opfordres til at skærpe deres anstrengel
ser i denne sag.
Det er ikke absolut nødvendigt at lave diplomatiske 
aftaler mellem regeringerne. I de fleste tilfælde kan 
en udveksling af korrespondance mellem telekom
munikations-myndighederne være tilstrækkelige til 
gennemføring af gensidige aftaler.

3. At medlemsorganisationerne i de lande, hvor kort
tidsaftaler for gensidigheds-licensering ikke eksiste
rer, må skærpe deres anstrengelser i denne sag, idet 
autoriteternes opmærksomhed må henledes på regu
lativerne i andre lande.

Agenda punkt 11.
Vice-præsidentens rapport i manuskript BC36 blev 

forelagt. Udadvendt propaganda for amatør-radio. 
Komiteen rettede en tak til afdøde G6CL og G2BVN 
for det arbejde de havde udført på dette område. Til
svarende tak rettedes til F2XS, der havde foretaget 
oversættelsen af teksten til en fransk udgave. (En 
dansk eller skandinavisk udgave var på sin plads, 
2NU).
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Agenda punkt 12.
SSA havde forelagt manuskript nr. B.C.52, om støt

te til amatører i de underudviklede lande. NARS be
skrev situationen i Afrika, for øjeblikket blev der 
gjort anstrengelser for at præsentere amatør-radio til 
universitets-studenterne. Observatørerne fra IARUs 
HQ meddelte, at Stanford-rapporten var ved at blive 
oversat til fransk og at en oversættelse til spansk var 
under overvejelse.

Kendskabet til amatør-radio må udvides gennem 
avisartikler, radioprogrammer og film. Dette mate
riale skal tilbydes pressen og radio/tv-stationerne. 
Samarbejde med Region II og III ARRL er ønskeligt.

Eksekutivkomiteen skal undersøge mulighederne for 
fremskaffelsen af det foreslåede materiale indenfor 
Region I divisionens budget.

Agenda punkt 13.
Rapport blev modtaget fra vicepræsidenten inde

holdt i manuskript nr. B.C.38, omhandlende forholdet 
til ITU og den Internationale Amatør Radio Club i 
Geneve. ITU har et medlemsskab på 132 lande og re
præsentanter fra majoriteten af disse lande tjener i 
ITU-organisationen og CCIR og IFRB og deltager i 
mange af de møder og konferencer, der afholdes i 
Geneve.

Gennem tilstedeværelsen af IARCs kontor og klub
stationen i ITU-hovedkvarteret samt gennem den år
lige konvention, hvori officials fra ITU og delegater 
fra et antal europæiske og afrikanske lande deltager, 
skabes der en kontakt mellem disse og IARUs orga
nisationer og medlemmer, der er af stor værdi.

Efterhånden som plads skaffes, vil der udover sta
tionens nuværende kommercielt byggede grej også 
blev installeret noget mere simpelt udstyr.

Agenda punkt 14.
VERON forelagde manuskript B.C.61, gennem hvil

ket det blev klarlagt som ganske væsentligst, at der 
bør herske nær kontakt mellem de nationale med
lems-organisationer og deres administrationer vedrø
rende fremtidige ITU-konferencer.

Det skulle være muligt at en radio-amatør blev 
repræsenteret i den nationale delegation, selv om ad
ministrationen ikke ville være ansvarlig for hans ud
gifter.

Det besluttedes derfor :
Eksekutivkomiteen skal have ret og magt til at be
tale udgifterne for en delegeret, som er radio-ama
tør, for hans deltagelse i en national delegation.
Udgifterne skal overføres fra organisationens bidrag
til Region I’s fonds.

Agenda punkt 15.
Det blev meddelt at tidspunktet for konferencen 

vedr. Space Communication og Radio Astromony end
nu ikke var fastlagt, og det tidligste tidspunkt for en 
sådan konference ville blive i høsten 1970. Når agen
daen og oplysningerne om en sådan konference er 
kendt, vil det blive nødvendigt at afgøre om en repræ
sentation fra IARU Region I ville være ønskeligt.

I mellemtiden må alle medlemsorganisationerne 
samarbejde med deres administration og fremsender

alle informationer, der er blevet tilgængelige til ekse
kutivkomiteens sekretær.

Manuskript B.C.22 blev forelagt af RSGB. Vicefor
manden rapporterede om de anstrengelser-, der var 
blevet gjort for at få IFRB til at betragte den fore
slåede Region I Intrader Watch som en international 
organisation med ret til at rapportere direkte til Ge
neve. Anstrengelserne har indtil nu været uden held, 
men de vil blive fortsat igen dette år.

Det henstilles til medlemsorganisationer, der har 
aktiv Intrader Watch at udveksle informationer må
nedligt. RSGB er villig til at handle som co-ordinator.

Agenda punkt 17.
Manuskript nr. B.C.62 blev fremført af VERNON. 

Det standpunkt blev understreget, at problemer med 
TV-interferenz vil stige med spredningen af udbredel
sen af transistorede modtagere for farvefjernsyn.

Agenda punkt 18.
SSA forelagde manuskriptet nr. B.C.55 vedr. Slow- 

scan TV. Delegater fra DARC, RSGB og URE rap
porterede om situationen i deres lande vedr. denne 
transmissionsmetode. Det syntes at fremgå at for øje
blikket var der kun et ringe antal amatører, der var 
engageret heri. Disse kunne selv henvende sig til 
divisionen med forslag, når det fandtes nødvendigt.

Agenda punkt 19. (følger senere).
Agenda punkt 20.

Reservation af området 3790 til 3800 kHz for DX- 
arbejde blev fremført af NRRL i B.C.26. Efter en 
diskussion blev det aftalt at et område skulle afsættes 
for inter-continentalt arbejde - udtrykket DX-arbejde 
skal ikke anvendes.

Det blev derefter vedtaget at anbefale at dele af 80- 
m båndet mellem 3500 og 3510 kHz (CW) og 3790 og 
3800 kHz (SSB) skal benyttes eksklusivt for inter-con
tinentalt arbejde.

Agenda punkt 21.
Manuskript vedrørende katastrofe- eller nødhjælps

frekvenser nr. B.C.23 blev forelagt af RSGB. Delega
ter aflagde rapport om nedenstående frekvenser : 

CCRC - 3690 kHz og også 144 MHz.
REF - Frekvenser i 3,5 - 7 og 144 MHz båndene. 
SRAL - Portabel udstyr arbejdende på 144 MHz. 
UBA - 3510 kHz og også HBC88 (Geneve) fre
kvenserne.
URE - HBC88 frekvenserne.
NB : HBC88 frekvenserne er: 3801,5 kHz, 13,998,5 

kHz, 20,998,5 kHz, 29,701,5 kHz.
Sekretæren fra Region II organisationen ønskede, 

at der blev samarbejdet med ham i dette spørgsmål. 
Det rekommanderes derfor:
RSGB skal forespørges om den vil fungere som 
leder af en gruppe lande, der er interesserede i ud
vikling af nødhjælps-netarbejde. Disse lande er : 
Belgien - Tjekkoslovakiet - Frankrig - Italien - 
Monaco - Nigeria - Norge - Spanien - Sverige - 
USSR og Jugoslavien.

Agenda punkt 22.
NRRL fremlagde manuskript nr. B.C.25 omhand

lende arbejdet for de handicappede. Det blev under
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støttet af alle delegater, at det at bringe handicappede 
i kontakt med amatør-radio, var af stor værdi.

I forbindelse med rekommendationerne i denne sag, 
blev det besluttet - efter diskussion - at for øjeblikket 
vil arbejdet, involveret med og omkostningerne for et 
separat newsletter, være uden for Regionens mulig
heder.

Rekommentationerne kom til at lyde således :
1. Medlemsorganisationerne søger blandt deres med

lemmer efter amatører, som allerede udfører ar
bejde for de handicappede og som vil være villige 
til at udveksle videre informationer med amatører 
i andre lande - interesserede i dette specielle ar
bejdsfelt.

2. Informationer om arbejdet på dette felt skal publi
ceres regelmæssigt i Region I bulletin.

3. At konferencen betragter det af mulig værdi at ret
te en henvendelse fra IARU til de internationale 
ledelser af sådanne organisationer som LIONs og 
ROTARY, hvis interesser ligger tæt herop til.
Ved flere lejligheder har organisationer - som de 
her nævnte - deltaget i finansieringen af amatør 
radio stationer for handicappede personer på lo
kalt plan.

PAØLOU meddelte, at arbejdsgruppen nedsat un
der agenda punkt 8 og 9 kunne tilføje følgende for
slag for IARU kontesten:

1970 arrangør DARC - 1971 arrangør RSF, 1972 
arrangør RSGB.

Agenda punkt. 23.
SSA fremførte forslag vedr. udveksling af stof til 

amatør-månedsbladene. Manuskript nr. B.C. 54.
Efter diskussion anbefalede man at gentage opfor

dringen fra Stresa 1956.
At afgørelsen i Stresa 1956 blev publiseret på ny: 
For at muliggøre udvekslingen af tekniske informa
tioner, både teoretisk og praktisk, mellem medlem
mer er det at anbefale at hver organisation udar
bejder resumé i engelsk over artikler, der publiceres 
i deres magasin og at et kopi af dette resumé med
følger den pågældende udgave af magasinet, der 
sendes til medlemsorganisationerne.

Agenda punkt 24.
SSA fremførte endvidere manuskript nr. B.C.53 : 

Contest QSL Servide.
Mange radio amatører er såkaldte: »certificate

hunters« og en del af jagten går ud på at opnå de 
krævede QSL-kort. En masse penge er dagligt spen
deret på »luftpost porto« - internationale reply cou- 
pons IRC - og ofte US-dollars for at opnå de ønske
de kort. Ikke desto mindre er det ofte ikke muligt at 
få nogen skreven bekræftelse fra mange stationer.

For at gøre QSL-proceduren mere effektiv, mere 
simpel og billigere for den enkelte radio-amatør så
vel som QSL-bureauerne, kunne der tilstedes con
testarrangørerne autoritet til at bekræfte contest QSOs 
i overensstemmelse med de foreliggende logs. Bekræf
telsen skulle skrives på en bestemt formular eller kort 
udarbejdet og udgivet af IARU.

Der blev udtrykt tvivl fra flere delegater til det øn
skelige i forslaget og det blev også formodet, at man
ge organisationer ikke ville være i stand til at udføre

det arbejde, der var forbundet hermed. Forslaget blev 
derefter afvist af komiteen.

Mødet sluttede kl. 16,30.
Mødet genåbnet onsdag den 7. maj kl. 9,05.
Agenda punkt 7b.

Denne sag der var fremført af RSF i manuskript 
B.C.24 (Supplement) havde været til behandling i den 
nedsatte arbejdsgruppe. Herfra forelå følgende anbe
faling :

»Sports Code« skal betragtes som reference ved
contest aktivitet indenfor Region I.
Alle henvendelser skal rettes til Region I Contest
arbejdsgruppe.

Agenda punkt 19.
Manuskript nr. B.C.34 blev introduceret af DARC, 

omhandlende et vendensomspændende net af amatør 
radio Beacons-sendere på 15 - 10 og 6 m.

Det indeholdte forslag blev gunstigt modtaget og 
der blev udtrykt anerkendelse overfor DARC for det 
arbejde, der allerede var udført. Det blev understre
get at amatørtjenesten ville kunne opnå værdifuld pre
stige indenfor undersøgelsen af udbredelsesforholde
ne. REF omtalte muligheden for at kunne gøren en 
indsats for etableringen af beacon-stationer i Niger og 
Mauretania. Sekretæren for Region II udtrykte sin in
teresse for samarbejde på dette område og bad om 
tilsendelse af kopier af fremtidige dokumenter vedrø
rende denne sag.

På ARRL’s vegne meddelte mr. Denniston, at mu
ligheden for oprettelsen af en beacon-station i USA 
ville blive overvejet. Mr. Eaton henviste til mulighe
den for oprettelsen af en beacon-station i forbindelse 
med VE8RCS.

Det blev derefter anbefalet,
A. 1. at Region I IARU er opfordret til at koordi

nere alle eksisterende beacon programmer, spe
cielt WAB-projektet, at interessere de andre 
Regioner af IARU og at danne en arbejds
gruppe indenfor Region I.

2. Region I IARU er opfordret til at anbefale Ob
server nets til alle Regioner af IARU og til at
give generelle henvisninger til alle medlems
organisationer ved hjælp af ovennævnte arbejds
gruppe.

3. For specielle beacons - eller observations pro
grammer uden for WAB Region I skal fore
slå separate frekvensområder:

på 10 m fra 29,00 til 29,030 MHz og
på 15 m fra 21,100 til 21,130 MHz

4. Kun de officielle ITU-zoner må benyttes i alle 
programmer

B. 5. DARC anbefaler at R. F. Stevens, G2BVN ud
peges til formand. G2BVN må udpege en vice
fomand for arbejdsgruppen indenfor Region I.

6. DARC anbefaler at oprette og sætte i funktion 
et udviklingscenter for Region I: ved RWC Eu
ropa i Darmstadt.

7. Medlemsorganisationerne i Afrika er opfordrede 
til at skabe muligheden for at etablere amatør 
beacon sendere inden for det skitserede WAB- 
projekt.

8. K. Dereser, DI7AA er foreslået til viceformand 
for arbejdsgruppen. Fortsættes:
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg

Postgiro nr. 43746 - (EDRs Traffic Department) 
Telefon: (08) 13 53 50 efter kl. 17,30.

Contest Manager: OZ4FF
Margrethevej 22, 3700 Rønne 

Red. DX-stof: OZ3Y
Halsebyvej 1, 4220 Korsør 
Telf.: (03) 580, Frølunde 102 

Red. VHF-stof: OZ9AC
Kai Lippmanns Allé 6, 2791 Dragør 
Telf.: 53 12 89 

Red. DR-stof OZ7DX
Gustav Adolfsgade 5, 2100 København 0 
Telf.: (01) 92 Øbro 8170 

Red. Mobil-stof: OZ8JS, Jørn Steffensen,
Krogskobbel 5, 6100 Haderslev.
Tlf. (045) 2 55 03

W6ZH/K6ZH Herbert Hoover Jr.
Det er med sorg, vi må viderebringe meddelelsen 

om, at Herbert Hoover jr. W6ZH/K6ZH er afgået ved 
døden i begyndelsen af juli måned.

W6ZH var præsident for IARU bl. a. i det tids
rum, hvor Region I conferencen i Malmø blev afholdt 
i 1963, hvori han deltog sammen med IARUs sekre
tær V1LVQ J. Huntoon.

W6ZH var søn af den tidligere præsident for USA 
Herbert Hoover.

VAE-DX-Contesten 1968
havde naturligvis som sædvanlig dansk deltagelse, 

selvom deltagerantallet ikke imponerer. Til gengæld 
må det ved denne gang fremhæves, at OZ1LO i cw- 
afdelingen af denne test placerede sig som nr. 7 blandt 
samtlige deltagere. Det er en præstation, som i alle 
tilfælde Tr. Dept. vil lykønske med.

Nedenfor gengiver vi de danske resultater i te
sten:

CW
OZ1LO 141824 637 471 128 B
OZ7BG 88298 378 365 119 A
OZ4FF 46546 208 422 74 A
OZ1QW 5445 67 102 33 A
OZ4H 1782 54 - 33 A
OZ5DP 273 21 - 13 A
OZ2LW Checklog
OZ5DX Checklog 

Fone
OZ3SK 78880 223 361 136 A
OZ1RM 36675 164 222 95 B
OZ4FF 301 13 30 7 A
OZ4IA 208 16 - 13 A
Kolonnerne angiver i rækkefølge: 
Samlet pointstal.
Antal qso’s.
Antal QTCs.

Multiplikator.
Slutbogstavet angiver licensklasse.

P P C Award
(Carioca Woodpecker Award)

Dette diplom tildeles enhver amatør, som med cw 
har kontaktet Picapau Carioca’s stationer i overens
stemmelse med nedenfor anførte betingelser.

Alle Cw forbindelser skal være efter 1. marts 1965 
(Rio’s 4. hundredårsdag) - alle amatørbånd må be
nyttes med minimums-rapport på RST 338. Man er 
berettiget til at søge om diplomet, når man har haft 
bekræftet forbindelse med 5 forskellige medlems
stationer.

Forbindelse gennemført med portable eller maritime 
stationer er ikke gældende.

Ved ansøgning om dette diplom sendes en af Trf. 
Dept. bekræftet liste, et af ansøgerens egne qsl-kort 
samt 5 IRCs, enten gennem Trf. Dept. eller direkte 
til

PPC-Bureau 
Post Office Box 2673 
ZC 00
Rio de Janeiro, GB - Brazil.

Dette diplom kan også opnås af SWL samt uden 
afgift af B/P.

Alle Picapau Carioca’s medlemmer er PY1 med qth 
i Guanabara staten, og deres kaldesignaler er føl
gende: PY1AW, BAT, BCA, BLC, BLG, BQO, 
CAN, CBW, CCE, CFR, CFS, CGU, CTPCKV, 
CKZ, CLJ, CMB, CPC, CQI, CTP, DAQ, HX, MGG 
og SJ (YL).

Tilbageholdenhed miskrediterer 
gensidigheds-licenseringen.

Fra den jugoslaviske amatørorganisation Savez Ra- 
dioamatera Jugoslavije har vi modtaget nedenstående 
skrivelse, der i sit indhold er et beklageligt bevis på, 
hvad tilbageholdenheden hos forskellige landes licens
myndigheder kan føre til.

»Hermed adviserer vi Dem om den nye situation 
vedrørende licenseringen af fremmede amatører, der 
besøger Jugoslavien.

Op til dette år har den jugoslaviske stats autorite
ter udstedt midlertidig stations licenser til fremmede 
amatører uden at der blev stillet krav om tilstede
værelsen af en gensidig licensaftale. Men samtidig har 
det vist sig, at jugoslaviske radioamatører ikke kunne 
opnå samme rettigheder i forskellige lande d.v.s. at 
deres ansøgninger blev ikke bevilget.

Som følge heraf har de jugoslaviske autoriteter ta
get dette spørgsmål op til fornyet overvejelse og har 
ændret deres imødekommenhed. I overensstemmelse 
hermed vil licenser til fremmede amatør-gæster i frem
tiden kun blive udstedt efter gensidigheds-princippet 
bekræftet gennem en skreven aftale sluttet med tilsva
rende stats-autoriteter. Denne sag skal imidlertid præ
ciseres ved lov i Jugoslavien, hvilket ikke kan ventes at 
ske førend til næste år. Frem til det tidspunkt vil in
gen fremmed radioamatør kunne få stations licens i 
Jugoslavien, ej heller vil det blive tilladt at medbringe 
radiostations udstyr ind i Jugoslavien.

Jugoslaviske radioamatører er virkeligt bedrøvede 
over denne uønskede — men forhåbentlig midlertidige
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- situation, og de vil gøre deres bedste for at gen- 
sidighedsaftaler mellem jugoslaviske og fremmede 
kompetente myndigheder kommer i stand så snart som 
muligt.«

Deres ærbødige 
Præsident for SRJ 
Bogdan L. Trgovcevic.

The Medical Amateur Radio Council.
Denne organisation - MARCO - er blevet dannet 

for at bringe amatører sammen, der af profession er 
beskæftiget som medicinere, tandlæger, dyrlæger o.s.v.

Fuldt medlemsskab for interesserede udenfor USA 
andrager 5 doli. pr. år.

Fuldstændige oplysninger fås ved henvendelse til 
William L. Sprague, MD-WA6CRN, Sekretær for 
MARCO-433 North 4th Street, Montebello, Califor- 
nia, 90640 USA.

Andorra.
Efter sigende vil der fremtidigt blive anvendt kalde- 

signaler i serien C3A til C3Z i stedet for det gamle - 
uofficielle - PX-prefix.

The Afghanistan Radio Award (ARA)
Wolfgang Renner, Box 279, Kabul står som custo- 

dian for ovennævnte nyindstiftede diplom, der for 
stationer i Europa kan opnås ved 3 bekræftede qso’er 
med 3 forskellige YA-stationer på mindst 2 forskel
lige bånd og efter 1. jan. 1966.

Ansøgere skal sende qsl og 10 IRCs til ovennævnte 
adresse. For returforsendelse med anbefalet post ved
lægges yderligere 2 IRCs. Alt overskud på dette di
plom går til »sundhedsorganisationer«.

The Mercury Award.
For bekræftet forbindelse med medlemmer af Royal 

Naval Amateur Radio Society efter 1. okt. 1960, kan 
europæiske amatører opnå »Mercury Award«, når 
man har samlet mindst 10 points. Hver forbindelse 
tæller et point undtagen med stationerne G3BZU og 
GB3RN, der giver to points. De samme stationer kan 
kontaktes igen på andre bånd for yderligere kredit. 
GCR-liste - d.v.s. liste, der er bekræftet af Tr.Dept. 
samt 5 IRCs sendes til G3HZL, 153 Worple Road, 
Isleworth. Middlesex, England.

Midlertidigt OH-licens til OZ8BR.
Fra Suomen Radioamatooriliitto r.y. har vi modta

get nedenstående brev:
Dear OT Børge.
leg har den fornøjelse at informere dig og EDR 

om, at den finske Post- og Telegrafadministration har 
udstedt en midlertidig radio amatør licens til hr. 
Børge Ravn, OZ8BR, og hans kaldesignal i Finland 
vil blive OZ8BR/OH7.

Såvidt jeg ved, er han den allerførste OZ, der har 
fået finsk licens.

Håber at du er blevet ok og sender dig de bedste 73.
S.R.A.L.
Niilo R. Kuusisto. OH2XK. 
Office Manager.

- og ovenstående kan suppleres med:

EDRs Traffic Dept.
Ålborg.

Hej dr. 2NU Børge.
Tja, man må tage det i småbidder.
Det gik altså ok fra OH-land for sommeren. Håber 

nu, at vejret osse biir godt.
Tak for assistancen - er nu spændt på at se, hvor

dan det går i efteråret her i SM-land.
God fortsættelse på sommeren.

73 Børge/OZBR.

Worked Norwegian Cities.
Larvik-gruppen under NRRL har indstiftet et di

plom WNC for kontakt med forskellige norske byer 
efter nedenstående klassekrav:

Kl. 3 10 byer.
Kl. 2 20 byer 
Kl. 1 30 byer.

De byer, der kommer i betragtning, er følgende:
Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Egersund, 

Fredrikstad, Gjøvik, Hammerfest, Halden, Hamar, 
Harstad, Haugesund, Horten, Kongsberg, Kristian- 
sand S., Kristiansund N., Kragerø, Larvik, Lilleham
mer, Mandal, Molde, Mosjøen, Mosa, Mo i Rana, 
Namsos, Narvik, Notodden, Oslo, Porsgrunn, Sarps- 
borg, Sandnes, Sandefjord, Stavanger, Skien, Stein- 
kjær, Trondheim, Tønsberg, Tromsø, Vardø og Aale- 
sund.

Der indsendes en bekræftet liste over forbindelserne 
indeholdende: dato, tid, bånd og cw/fone. Der er in
gen tidskrav - så alle forbindelser tæller dog ikke 
qso’s med LJ-LF og LH-stationer.

Listen skal bekræftes af to licenserede radioama
tører eller Tr. Dept. Afgiften er 10 Ires. Diplomet kan 
også opnås af SWL’s.

Ansøgning til Tr. Dept. eller direkte til:
Larvik-gruppen af NRRL 
Arward Manager. 
P.O.B.59. N-3251 
Larvik - Norge.

The Isle of Wight Award.
Ovennævnte diplom udstedes af I.O.W. Radio 

Society (G3SKY), og er opdelt i 2 klasser efter 
hvilke europæiske stationer, skal have haft 

kl. 1. 15 qso’s 
kl. 2. 5 qso’s

med forskellige stationer på Isle of Wight.
løvrigt gælder reglerne med bekræftet liste - uden 

qsl - via Tr. Dept. eller direkte til Arward Manager 
G3UCW, 18 Station Avenue, Sandown, Isle of Wight, 
England.

Også opnåeligt af SWL’s.
Der er ingen afgift for blinde eller handicappede 

amatører, medens alle andre betaler 8 IRC sammen 
med ansøgningen.

Materiale-hjælp.
Vi har modtaget et postkort fra Hamburg med føl

gende tekst:
»Dr. Oms.
leg har en radio, hvor skalahjul og skala mangler. 

Imidlertid må jeg gøre apparatet QRV igen, eftersom
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det har nogle interessante områder og giver mig 
megen underholdning.

Nu vil jeg spørge, om I kan hjælpe mig Apparatet 
er et

Neutrofon
Diamant
Type - 5305 RG.
Universal.

Såfremt der er en eller anden, der kan hjælpe her, 
så kontakt venligst direkte:

Walter Diirr 
2 Hamburg 74 
Möllner-Landstrasse 145 H 
Deutschland.

Nyt Worked All State diplom.
Sideløbende med det sidste år indstiftede nye 5 

bånds DXCC har ARRLs Board of Directors på sit 
møde i New Orleans d. 2. og 3. maj 1969 bl. a. be
sluttet at indstifte et nyt »5 bånds Worked All State.«

DXere med over 250 lande kan indsende kort for 
Endorsements 10 eller 20 kort af gangen.

Næste ITU Space-conference.
Der foreligger nu meddelelse om, at International 

Telecommunication Union har fastlagt d. 7. juni 1971 
som åbningsdag for »World Administrative Radio 
Conference for Space Telecommunication« til afhol
delse i Geneve. Det antages, at konferencen vil få en 
varighed på ca. 6 uger.

På grundlag heraf må det gøres klart, at det er af 
stor betydning, at enhver IARU-medlemsorganisation 
kontakter sine nationale autoriteter for at opnå en gen
sidig udveksling af informationer.

Det vil være af betydning for IARU HQ at kende 
alle Unionens medlemsorganisationers syn på denne 
konference.

Region I-konferencen i Bruxelles tog dette spørgs
mål op og opnåede et gensidigt mål i arbejdet for en 
expansion af amatør space privilegierne generelt over 
28 MHz.

Dette skulle være et emne for henvendelsen til 
myndighederne - hvadenten resultatet senere vil blive 
en række af fodnoter på de involverede amatørbånd 
som det blev forudset på Region I-konferencen eller 
en forandring i definitionen af »Amatørtjenesten« som 
forudset af U.S.

Det må for en sådan konference, som for så mange 
andre tilsvarende, antages, at de nationale autoriteter 
allerede på indeværende tidspunkt udarbejder Deres 
stilling til de forslag eller lign., der forventes at kom
me til at danne agenda på den forestående konfe
rence.

Det er af yderste vigtighed, at ethvert administra
tionsforslag, som influrerer på amatørtjenesten, bliver 
identificeret så tidligt som muligt.

ARRL har for sin del allerede deltaget i U.S. rege
ringens forberedelser til konferencen, herunder er 
det konstateret, at der foreligger et forslag om at 
flytte 21 kMc båndet til 23.6 - 24.25 kMc.

Et andet U.S. forslag omfatter en fodnote tilladende 
amatør satellit aktivitet i 144-146 Mc.-båndet. I fod
noten, der blev introduceret på space-konferencen i 
1963, hedder det: I båndet 144-146 MC/s må kunstige

satellitter benyttes af amatørtjenesten. Uheldigvis er 
dette af nogle blevet udlagt som en forbydelse af ama
tør space aktivitet på andre bånd.

ARRL henledte U.S. autoriteternes opmærksom
hed på dette problem. Den for øjeblikket rådende U.S. 
tankegang er at foreslå en forandring i reglerne ved 
at ophæve den pågældende fodnote og at tilføje til 
grunddefinationen af »amatørtjenesten« følgende: 
Space Radiocommunication Teknik såvel som sådanne 
associerede med jordiske systemer, må benyttes i „ 
denne tjeneste.

IARU vil i rette tid ansøge ITY om observerstatus 
på denne konference. (Se iøvrigt referatet fra Region 
I-konferencen om amatørers deltagelse i de nationale 
delegationer).

Som omtalt i anden forbindelse afholdt ARRL 
møde i begyndelsen af maj. Ovenomtalte konference 
dannede også grundlag for diskussioner, herunder blev 
det besluttet at afsætte doli. 100.000 til brug om nød
vendigt til forsvar for amatør-frekvenserne.

DXCC-placeringer.
I »QST« for juni bemærker vi, at OZ1LO med 237 

lande og OZ2X med 119 lande på cw er optaget som 
nye medlemmer af DXCC.

Desuden har nedenstående fået den angivne nye 
status:

OZ6MI 220 
OZ3GW 180 
OZ3PO 180

12. Jamboree-on-the-Air.
Det er måske allerede bekendt, at den 12. Jam- 

boree-on-the Air vil finde sted i week-enden d. 18. og 
19. oktober 1969 med start kl. 0001 om lørdagen og 
afslutning kl. 23,59 GMT om søndagen.

Boy Scouts World Bureau vil atter i år deltage over 
IRRC-stationen 4U1ITU i Geneve og vil være i gang 
samfulde 48 timer.

1969-deltager certificatet er påny brilliant udført af 
Yic Clapham fra Sydafrica og viser et meget aktuelt 
motiv med et spejder-rumskib.

Stationer har været igang fra International Baptist 
Scout Camp i Gilwell Park Essex, England, i perioden 
fra 2. til 9. aug. 1969 med kaldesignalet GB3GP.

National Jamboree of the Boy Schouts of America 
har været afholdt i Farragut State Park, Idaho, fra 16. 
til 22. juli 1969 med kaldesignalet KF7BSA.

Og herhjemme har den fra fjernsynet viste jubi
læumslejr fra Det danske Spejderkorps været afholdt 
i Ny Hedeby fra 26. juli til 7. august 1969 med
10.000 deltagere fra Danmark og det øvrige Europa.
Her opererede en station med kaldesignalet OZ1DSS.

OZ3AG-Arne F. Godtfredsen - der er National 
Organizer for Danmark - modtager gerne alle hen
vendelser vedr. spejder-aktivitet over amatør-radio.

RTTY contester og aktivitet.
Der er blevet forespurgt om, hvad der er af RTTY 

tester.
Regler og datoer for sådanne skal blive offentlig

gjort, når de indløber.
Der er mange, der mangler en strimmelsender til 

RTTY-stationen, jeg skal derfor henvise til den annon
ce, der findes bag i dette nummer af »OZ«.
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Efter gennemsyn af RTTY Journal kan neden
stående liste bringes over DX’ere, der har deltaget i de 
sidste tester:

PY2CQ - EL2N - VK3NR - YV5AVW - LU7EBB 
- ZL2ALW - KL7FLR - CE3EX - OA4HR - 
PJ2MI - VE5LG - KH6AUX - HC1MF - KP4JM - 
VU2LV - VP9BY - HK3SO - 6Y5RA - KR6FQ - 
FG7XT - CX8BP - VQ8JX - FK8AZ - KM6BI - 
ZS6BTC - KZ5KR - KA9AK - TG7AD - KW6DS.

Det er mindst lige så spændende at køre RTTY, 
som CW/FONE test, og så kan man endda lade ma
skinen gøre det største arbejde.

På genskriv 
Karsten/OZ4FF

Resultatet af aktivitetstesten 
Juli 1969.

CW
1. OZ1RK 60 X 9 == 540
2. OZ2LW 64 X 8 == 512
3. OZ3PO 58 X 8 = = 464
4. OZ7GI 54 X 8 == 432
5. OZ4CF 52 X 8 = = 416
6. OZ4FF 47 X 8 == 376
7. OZ4OY 36 X 7 == 252
8. OZ2TW 34 X 6 == 204
9. OZ2NU 34 X 6 == 204

10. OZ4HW 30 X 6 == 180
11. OZ9FZ 14 X 4 == 56
12. OZ7XG 10 X 3 == 30

FONE
1. OZ5JR 90 X 13 = 1170
2. OZ3VG 89 X 13 = 1157
3. OZ5PD 89 X 13 = 1157
4. OZ5EV 88 X 13 = 1144
5. OZ5GF 82 X 13 = 1066
6. OZ2LW 80 X 13 = 1040
7. OZ3WB 78 X 12 = 936
8. OZ4XP 75 X 12 = 900
9. OZ9KZ 73 X 12 = 876

10. OZ7DX 68 X 11 = 748
11. OZ3VV 55 X 11 = 605
12. OZ3FD 37 X 11 = 407
13. OZ4FA 31 X 11 = 341

vy 73 Karsten/OZ4FF

Sidste.
Idzerda Memorial Contest.

Kort før denne rubriks afslutning modtog vi fra 
»VERON« 3 til 4 maskinskrevne sider vedrørende 
»Idzerda Memorial Contest« til minde om 50-års- 
dagen for den første officielle radiofoni-tjeneste i 
verden, der blev foretaget af Hanso H. Schotanus 
å’Steringa Idzerda over stationen PCGG d. 6. no
vember 1919.

Vi kan desværre ikke bringe den detaljerede om
tale, men må nøjes med at offentliggøre følgende ud
pluk af reglerne:

Testperiode: Lørdag d. 6. sept. kl. 1800 GMT til 
søndag d. 7. sept. kl. 1800 GMT 

VHF/UHF Contest.
Reglerne for IARU Region I VHF/UHF contester 

gælder med følgende undtagelser: Alle deltagerne kal

der cq-IDZ-Contest. De hollandske deltagere (PD3 
stationer) føjer bogstaverne IDZ til den afgivne kode 
(Ex. 549027-C1 18h-IDZ). Kun forbindelser med 
PD3-stationer tæller. Den samme PD3-station kan 
kontaktes een gang på hvert bånd over 144 MHz. 
Scoringen er på basis af 1 point pr. km med en 
multiplikator afhængig af bånd og af den IARU 
contest section, stationen deltager i.

Section 1, 3, 5, o.s.v. Multiplikator for 2m = 1,70 
cm = 5,23 cm = 10,13 cm = 20 etc.

Section 2, 4, 6, o.s.v. Multiplikator for 2m = 0,8,70 
cm = 4,23 cm = 8,13 cm = 15 etc.

Enhver deltager må indsende en log, identisk med 
loggen, der er foreskrevet for IARU-contesten til 
Idzerda Memorial Contest Committee c/o Traffic 
Bureau VERON Postbox 9, Amsterdam. The Nether- 
lands. Loggen må senest være poststemplet d. 4. ak- 
tober 1969.

NB: En kopi af IARU contest-loggen vil være til
fredsstillende, når der vedlægges et specielt skema 
indeholdende oversigt over de qso-numre, der tæller 
for IDZ-contesten.

Testperiode: Fredag d. 19. september 1969 kl. 
0001 GMT til søndag d. 28. sept. 1969 kl. 2400 GMT.

HF CW og Fone Contest.
Contest bånd
CW-test:

1,825 - 1,835 MHz
3,500 - 3,550 -
7,000 - 7,025 -

14.000 - 14,050 -
21.000 - 21,050 -
28.000 - 28,050 -

Fone test:
3,600 - 3,650 MHz (AM + SSB)
3,750 - 3,800 - (SSB only)
7,050 - 7,075 - (AM + SSB)

14,100 - 14,150 -
14,250 - 14,300 -
21,150 - 21,200 -
21,400 - 21,450 -
28,200 - 28,300 -
28,500 - 28,600 -

De hollandske deltagere afgiver en kode, hvori qso- 
nr. indgår. Dette skal de udenlandske stationer ikke 
gøre. Kun forbindelser med PD3-stationer tæller.

Der bliver således ikke tale om nogen multiplika
tor.

Deltagerne indsender en log, der indeholder: dato- 
GMT-station worked-bånd-cw eller fone-RS(T)-sendt 
og RS(T) modtaget og point.

Loggen sendes til »Traffic Bureau VERON«-Atten
tion: Idzerda Contest Committee P. O. Box 9, Am
sterdam, The Netherlands og poststemplet ikke senere 
end d. 1. nov. 1969.

Hvis der er noget, som er uklart i disse definitioner, 
bedes man henvende sig til Tr. Department - vi har 
måttet begrænse dette materiale for overhovedet at få 
det med i dette nr. af »OZ«. For en ordens skyld og 
for at undgå unødvendige henvendelser, skal vi be
kræfte, at ovennævnte testperiode fra 19. til 28. sept.
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er i overensstemmelse med den fra »VERON« mod
tagne indbydelse. OZ2NU

Scandinavian Activity Contest.
Det maa bemærkes, at ovenfor omtalte test des

værre falder sammen med dette års S.A.C. contest - 
ikke fordi vi tror, det vil skade SAC-testen - men det 
er altid beklageligt, når to tester løber samtidigt. Her 
vil det sikkert gå udover den hollandske contest med 
sine restriktioner for ensidig aktivitet med PD3- 
stationer.

Contestperioderne er som angivet i sidste nr. af 
»OZ« i selve teksten, desværre er der sket en om
bytningsfejl i contest calenderen - som ikke er be
mærket ved korrekturen - tidspunkterne er:

CW fra lørdag d. 20. sept. 1969 kl. 1500 GMT til 
søndag d. 21. sept. 1969 kl. 1800 GMT.

Fone fra lørdag d. 27. sept. 1969 kl. 1500 GMT 
til søndag d. 28. sept. 1969 kl. 1800 GMT.

Der er nogle ændringer i selve reglerne, vedtaget 
på de NRAU-møder, der har været afholdt i det se
neste årstid: Der er nu følgende klasser:

Single operator
Multioperator/Single transmitter
Multioperator/Multitr ansmitter.

Klubstationer er - selv om de kun betjenes af een 
og samme operatør under hele testen - alle i multi
operatorklassen. Multioperator/Multitransmitter sta
tionerne skal benytte separate serier af qso-nr. for 
hvert bånd.

Testen bedømmes kun som multiband-contest. In
gen bedømmelse på de enkelte bånd. Loggen udfyldes 
således: dato-GMT-station kontaktet-sendt code-
bånd-ny multiplikator. Der føres ikke separate logs 
for de enkelte bånd. QSO's indføres i loggen i krono
logisk orden efter qso-nr., ændringen af bånd anføres 
kun i båndrubrikken. Der udføres et oversigtsskema 
visende resultaterne på hvert bånd og slutsummen.

På samme skema anføres stationens kaldesignal-opera- 
tors navn og QTH, ligeledes angives klassen, man 
deltager i. Særskilte logs kræves for henholdsvis cw 
og fone.

Endelig bekræfter underskriften, at deltageren un
derkaster sig testens regler, og at stationen har været 
betjent i overensstemmelse med operatørens licens
rettigheder, og at man vil indordne sig under Con
test Committeens endelige afgørelse.

Sidste afsendelsesdato for loggen er d. 15. okt. 1969.
Spørg hos Tr. Dept., hvis der er yderligere oplys

ninger, der ønskes.
I år sendes loggene til 

N. R. R. L.
P. O. Box 21 
Refstad, Oslo 5 
Norge.

God fornøjelse. OZ 2 NU

Pressemeddelelse
Fra 1. juli 1969 overtager firma SEMCO, Semier & 

Co. repræsentationen i Danmark af det engelske firma 
Electrosil Ltd. Da Electrosil Ltd. kontrolleres af den 
store amerikanske koncern Corning Glass Works, vil 
SEMCO foruden forhandlingen af Electrosil’s glas- 
tinoxid modstande samtidig overtage forhandlingen af 
de kendte amerikanske Corning elektronik komponen
ter (modstande, kondensatorer og delay-lines).

Endvidere vil SEMCO fra samme dato være for
handler af elektroniske komponenter fra Augat Inc., 
U. S. A.

Et lager af ovenstående komponenter vil blive op
rettet i København i løbet af sommeren og i øvrigt 
vil nærmere oplysninger kunne fås hos SEMCO, Sem
ier & Co., Teknisk Salg, Æbeløgade 1, 2100 Køben
havn 0., telf. (01) 29 03 11.

Med venlig hilsen 
SEMCO, Semier & Co.

Generaldirektoratet for September måned 1969.
post- og telegrafvæsenet. Solplettal 97.

Oversigt over de forventede bedst anvendelige 
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser

GMT
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

japan 7 7 14 14 14 14 14 7 7 7 7 7
New Zealand 7 7 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7
Melbourne 7 7 14 21 21 14 14 14 14 7 7 7
Singapore 7 7 14 21 21 21 21 21 14 14 7 7
Indien 7 7 14 21 21 21 21 21 14 14 7 7
Sydafrika 7 7 14 21 21 21 21 21 21 21 14 14
Middelhavet 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 7 7
Argentina 7 7 7 14 14 21 21 21 21 21 14 7
Peru 7 7 7 7 7 14 21 14 21 14 14 7
Vest Grønland 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 7 7
New York 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 7
Vestindien 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 7
San Francisco 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 7 7
Polynesien 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 7 7
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SWL-spalten

OZ-DR 1453 kommer os til hjælp med en gennem
gang af logbogen og dens rubrikker. Torben skriver: 
Angående DR 1424’s forespørgsel om udfyldelse af 
log-bogen kan jeg udover OZ7DX’s kommentarer an
føre, at EDR’s hæfte »QSO-instruktion« er til stor 
hjælp, og jeg kan på det varmeste anbefale dette 
hæfte. Jeg vil dog prøve at forklare forkortelserne i 
den log-bog, som vel er den mest udbredte blandt 
DR-amatører, nemlig den fra Ahrendt Flensborg i 
Ringsted. Under spalten »Nr.« anføres nummeret på 
den aflyttede station. Denne spalte er til stor gavn, 
hvis man vil kontrollere, hvor mange stationer man 
har hørt. Under »Call« skrives kaldesignalet på den 
rapporterede station. Under »Date« datoen. Under 
»GMT from to« anfører man tidspunktet. »QRG« 
betyder det amatørbånd (eller frekvens), som man har 
hørt stationen på. Under »RST« anføres RST-rappor- 
ten (Se »VTS«, »Håndbogen« eller QSO-instruktion«). 
Under spalten »Modulation« anfører man modula
tionsart (SSB( AM, FM, CW eller RTTY) og kvali
teten på det modtagne signal. F. eks. om der over- 
moduleres, om modulationen er for lys eller for 
mørk eller tilpas (fb) osv. Under »QRM S-by« skri
ver man det antal S-grader som eventuelle forstyrrel
ser fra andre stationer har ligget på, samt om muligt 
prefixet på den forstyrrende station. Under »QRN« 
anføres antallet af S-grader på de eventuelle atmosfæ
riske forstyrrelser. Under den store spalte »Remarks« 
anføres f. eks. hvem den rapporterede station har haft 
forbindelse med, navn, QTH, om der har været QSB 
(styrkevariation) og andre notater af betydning. (Sen
deramatører er ofte glade for at få rapport på test
udsendelser af ny modulation eller med nye anten
ner. 7DX). I de sidste to spalter »QSL afs. modt.« 
anføres henholdsvis hvilken dag, man har afsendt og 
modtaget QSL-kort. Det var da ikke svært, vel?

OZ-DR 1446, der også har indsendt en gennemgang 
af logbogen, tilføjer: Hvis man vil føre log over ra
diofonistationer, kan man inddele siden i et hæfte 
med følgende rubrikker: Call, frekvens i kHz, tid 
(GMT) fra — til, SINPO (tidligere gennemgået af 
Ivan Stensgaard) og remarks (her kan man give korte 
facts om programmet og navne på eventuelle forstyr
rende stationer).

Tak til både DR 1446 og DR 1453. Det er dejligt, 
at der er nogle, som vil hjælpe andre til at få det 
bedste ud af vores herlige hobby.

Den følgende diplomoversigt er sammenstillet af 
bidrag fra DR 1442, DR 1446 og DR 1453: Nogle 
SWLs vil sikkert finde det mærkeligt, at få qsl fra 
andre SWLs. Disse søger imidlertid blot at erhverve 
det japanske XAC-A-diplom, hvor det gælder om at 
få 10 qsl-kort fra 10 SWLs i 10 forskellige lande.

WAE-CHC.: Worked CHCer in European Coun- 
tries. - HAE-CHC.
Klasse 4: CHCer i 10 forskellige europæiske lande

- 3: CHCer i 20 -
- 2: CHCer i 35 —
- 1: CHCer i 50 -
WAE Landsliste. Kun qso efter 1. januar 1962 

tæller.
2 vejs CW, eller 2 vejs phone (am-am/ssb) og 2 

vejs ssb.

WDXS.: Worked DX stationer. - HDXS.
Klasse 4:200 DX stationer, 10 % på 40/80 m.

_ 3:500 - - 10 % på 40/80 m.
- 2:1000 - - 5 % på 40/80 m.
- 1:2000 - - 5 % på 40 m +

1 % på 80 m.
Kun qso efter 1. januar 1964 tæller.

WGLC.: Worked German Large Cities. -HGLC. 
Klasse 3: 20 byer 

- 2: 40 byer
1: 60 byer

Byerne er: Aachen - Augsburg - Berlin - Bielefeld
— Bochum - Bonn - Bottrop - Braunschweig - Bre- 
men - Bremerhaven - Darmstadt - Dortmund - Dres- 
den - Diisseldorf - Duisburg - Erfurt - Essen - 
Frankfurt (Miain) - Freiburg - Gelsenkirchen Gera - 
Hagen - Halle (Saale) — Hamburg - Hannover - Hei- 
delberg - Herne - Karl Marx Stadt - Karlsruhe - 
Kassel — Kiel — Köln — Krefeld — Leipzig - Ludwigs- 
hafen - Liibeck - Magdeburg - Mainz - Mannheim - 
Mdnchengladbach - Mulheim (Ruhr) - Munchen - 
Munster (Westfalen) - Nürnberg - Oberhausen - 
Offenbach (Main) - Oldenburg i O. - Osnabriick — 
Potsdam - Recklinghausen - Regensburg - Remscheid
- Rostock - Saarbriicken - Salzgitter - Solingen - 
Stuttgart - Wanne Eickel - Wiesbaden - Wilhelms- 
haven - Wiirzburg - Wuppertal.

2 vejs CW, 2 vejs phone (am-am/ssb) og 2 vejs 
ssb.

WGCH.: Worked German CHC-Chapter 10 4. - 
HGCH.

Klasse 3:30 Chapter medl. repræsenteret mindst 
6 forsk, prefix.

Klasse 2:50 Chapter medl. representeret mindst 
9 forsk, prefix.

Klasse 1:75 Chapter medl. representeret mindst 
12 forsk, prefix.

Alle bånd. Swl-Chapter 4 medlemmer tæller også.

WGD.: Worked German Districts. - HGD.
DJ/DL distrikterne er DOK fra A-Z.
DM distrikterne er det sidste bogstav fra kaldesig

nalet.

Klasse 3:8 distrikter i DJ/DL på 40 m 5 distrikter i DM på 40 m
+ 8 distrikter i DJ/DL på 80 m + 5 distrikter i DM på 80 m

Klasse 2:14 distrikter i DJ/DL på 40 m 10 distrikter i DM på 40 m
+ 14 distrikter i DJ/DL på 80 m +10 distrikter i DM på 80 m
+ 18 distrikter i DJ/DL på 40 m 15 distrikter i DM på 40 m

Klasse 1:18 distrikter i DJ/DL på 80 m 15 distrikter i DM på 80 m
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For diplomerne gælder: Qsl-kort skal forelægges, 
men ansøgningen skal kun attesteres af to licenserede 
amatører.

Afgiften 10IRC. og ansøgning til:
Hansgeorg Båhr (DJ2UU)
645 Hanau/Main,
Frankfurter Landstrasse 65,
Vesttyskland.

Eller gennem Traffic Department.
Man behøver ikke at være medlem af klubben for 

at få diplomerne.

Tysk SWL-diplom: DLD-H.
Dette diplom kommer fra »Darch« som en op

muntring til forøget lytteraktivitet på kortbølge-ama- 
tørbåndene (!). Der kræves eet QSL-kort fra hver 
DOK.

SWL’s kan gratis få deres kort fordelt i Tyskland 
ved at sende dem direkte til DARCH-QSL-bureau, 
P. O. BOX 99, Munich - 27.

Ansøgningsformular til diplomet fås ved at hen
vende sig til DARC Jugend- und SWL-referat, Dept. 
DLD-H, Herman Gerls, DL6ME, Schillerstrasse 18, 
34 Gottingen. (Husk 1 IRC) og diplomansøgningen 
omhyggeligt udfyldt sendes ligeledes til denne 
adresse.

Diplomet findes i følgende klasser:
DLD-H 50 (sort)
DLD-H 100 (grønt)
DLD-H 200 (sølv)
DLDH- 300 (guld)
DLD-H-UKW 25 (grønt)
DLD-H-UKW 50 (blåt)
DLD-H-UKW 100 (rødt)

Svensk diplom WECC
Worked European Capital Cities.
WECC-diplomet, der er udgivet af Malmo Short 

Wawe Club, kan fås ved at indsende attesteret (GCR) 
uddrag af loggen plus 10 IRC’s til: SM7DQK, Inge- 
mar Svensson, P. O. BOX 74, Skurup, Sverige.

Diplomet har 3 klasser:
Class A = QSL fra stns i 30 Eu-hovedstæder
Class B = QSL fra stns i 20 Eu-hovedstæder
Class C = QSL fra stns i 15 Eu-hovedstæder
Mode: CW, fone eller mixed.

TWINS-AWARD
Udgiver af dette diplom er: Japan English Spea- 

king Ham Society.
QSL kræves fra 10 par stationer, hvor sidste del af 

kaldesignalet er ens, eks.: DJ4MO/CT1MO - LA1LG/ 
VK4LG o.s.v. Attesteret uddrag af loggen plus afgift 
10 IRC’s til: Masao J. Matsumoto, JA1ATC, 101 
Azumacho Meguro, Tokyo, Japan.

DR 1442 fortæller om sin station: Min modtager 
er en Jennen Trio JR-101, og antennen er en 30 m
1. w. Jeg har prøvet en ground plane og en quad med 
gode resultater.

Endelig anbefaler Henning alle aktive DR-lyttere at 
tilmelde sig QTH-listen, således at man kan se, hvor 
man kan hente hjælp, hvis man er i knibe. Man skri
ver til kassereren inden udgangen af august måned og

meddeler, at man gerne vil optages i QTH-listen. 
Husk medlemsnummer, DR-nummer, fuldt navn, 
adresse med postnummer.

SWL-spalten kan med dette nummer fejre 1-års ju
bilæum. Derfor vil jeg gerne henlede opmærksom
heden på nogle sætninger i juli-»OZ« 1968: »Ved på
begyndelsen af denne spalte er det mit håb, at vi kan 
få den lidet givende kritik af DR-dækningen i »OZ« 
erstattet af et positivt samarbejde mellem de aktive 
SWLs og undertegnede. Jeg har påtaget mig at re
digere denne spalte indtil videre, men med tiden er 
det meningen at lade en aktiv SWL overtage denne 
redaktion.« Da jeg siden dette blev skrevet er blevet 
landssekretær, må jeg - for også selv at kunne more 
mig lidt aktivt med min hobby — nu anmode en aktiv 
DR-amatør, der kan og vil påtage sig arbejdet med at 
redigere spalten samt bringe nye ideer frem, om at 
overtage mit job som spalteredaktør. For at kunne 
sikre kontinuiteten må pågældende med rimelig sik
kerhed kunne på tage sig hvervet i et par år frem
over. Hvem vil?

Stof til næste spalte sendes som sædvanligt til 
OZ7DX, Vøgg H. Jacobsen, Gustav Adolfsgade 5, 
DK-2100 Kbh. ø. inden den 22. august.

73 de OZ7DX, DR-leder. 

Wetter-Runde
I mange år har amatørerne givet sig af med at give 

meddelelse om vejret, og det var derfor nærliggende 
at udsende disse meddelser på et fastsat tidspunkt som 
en regelmæssig vejrmelding på 80 m. Dermed var tan
ken om en WX-runde udkastet. Der opstod efterhån
den en fast praksis. Præcis 0630 (DNT) melder de 
første stationer sig og altid på samme QRG: 3660 kc 
4- -r- QRM. Stationerne ordnes i geografisk række
følge, og hver har kun 20-25 sekunders sendetid til 
rådighed. For tiden deltager 14-18 stationer fra op til 
13 forskellige nationer, som i løbet af 9-10 minutter 
dagligt i samme rækkefølge bringer deres meldinger. 
Dette er WX-runden, og stationerne kan i disse minut
ter ikke kaldes for almindelig QSO. Den øjeblikkelige 
vejrsituation som temperatur, barometerstand, vind
retning og nedbør er der mange, der er interesseret i 
at få at vide. Ikke enhver station er brugbar. Det er 
vigtigt, at »1A« WX-stationerne altid hører hinanden 
godt. B-stationerne er dem, der på grund af ugunstige 
eller skiftende udbredelsesforhold ikke kan høres over
alt. Disse afgiver sin melding til en lA-station, som 
til slut gentager meldingen.

Deltagelse er absolut frivillig, og det er kun ringe 
tid, man behøver at ofre.

Mange af WX-amatørerne kender hinanden per
sonligt. OZ3WP udgiver en WX-avis med humoristisk 
og sagligt indhold, som vi glæder os meget over. Der 
er også udstedt diplomer og en WX-»orden«.

På 40 m er der en »Europæisk WX-runde«, som 
gerne vil have flere deltagere. OZ3WP besvarer fore
spørgsler herom. Vi ville alle gerne kunne sørge for 
godt vejr, men vi er jo kun i stand til at give med
delelse om, hvordan vejret er!

Hjertelig tak og vy 73 til alle tidligere og nuvæ
rende deltagere med ønsket om godt vejr!

15.7.1969. DL1WZ (Wetterzentrale).
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Når dette læses, har båndene »toppet« nedad, det 
vil sige, at de lidt sløje sommerconds er et overstået 
stadium, vi går igen mod gode DX-forhold.

Den 29/6, var der en læser, der skrev et brev til 
spalten, - sikkert i en god mening, - desværre fik jeg 
kun eet ark, og altså ingen afsenderadresse, »Ole 
boddy« (U.S. slong jfr. QST), jeg venter på fortsæt
telsen!

VP7NQ fra Bahama øerne har været i Danmark, 
og besøgt flere OZ hams, bl. a. OZ7KB, Knud i Sten
løse. Og her er et uddrag af et brev fra 7KB :

VP7NQ, hvis navn er : Earle W. Weech, oplyser, 
at der på Bahama Islands er ca. 50 radioamatører, 
men kun 4 til 5 stk. som er aktive. Af den grund, er 
der som regel en vældig Qrm, når han kalder CQ med 
beamen mod Europa, - så meget, at det næsten er 
umuligt, at opfatte et call fra OZ land. Da Earle er 
interesseret i, at få QSO med OZ-stationer, og da sik
kert mange kunne ønske at modtage QSL fra VP7NQ, 
foreligger der nu en aftale med OZ7KB der er grup
station på 14 og 21 Mc, mandage og fredage 22,00 
GMT.

For at lette på Qrm, og afviklingen af den enkelte 
QSO, må OZ hams først kontakte 7KB, som videre
sender de anmeldte call til VP7NQ, som kalder, og 
afvikler de enkelte QSO i den rækkefølge de er afgivet 
af ham. Det henstilles til stationer, som ikke er an
meldte, om ikke at kalde, så længe de anmeldte call 
ikke er afviklede. Anmeldelsen sker til 7KB på frq. 
3750 kc. Mandage og fredage fra 21,30 til 21,50 
GMT eller tlf. (03) 321 Stenløse 2, samme dage mel
lem 18 og 19 Dnt. Mødefrq. som er afhængig af 
conds, opgiver OZ7BK, og vil antagelig blive 21,240 
og 14,140 kc, ± Qrm. Af praktiske grunde: Kald 
ikke ind, før VP7NQ kalder dig! Såfremt du har en 
beam ant., så stil den på 280°. QSL for disse sked 
QSOs skal sendes via HB9TE, som sørger for en hur
tig ekspedition.

På foto ses VP7NQ, 
der håber at få 
mange venner i 
Danmark, som han 
måske besøger 
igen i 1970.

Det står sløjt til med dxpeditions for tiden. Fra 
Stillehavet er der intet hørt. W4BPD, Gus, har haft 
havari på -et rev ved Desroches Isl. med sin trimaran.

Tilsyneladende er der ofte dramatik med i billedet ved 
dxpeditions, måske fordi færdigheden i navigation 
ikke er på højde med f. eks. CW kundskaben! Gus er 
p. t. i Mahe på Seychelles Isl., og man venter, at han 
kommer igang fra 4 steder i det Indiske Ocean, inden 
han rejser til USA i august.

I Seattle (USA) har en DX-Club holdt møde den
2.-3. august, som gæstetalere havde man : CR9AH - 
W2GHK og Bill Rohrer W7ZFY/VKØWR, - hvem 
der bare kunne have været med! - forresten, hvad me
ner I om et DX-møde i EDR én gang om året? Har 
det din interesse, så send mig et brevkort, og gør det 
NU, så må vi se om der er basis for et DX-møde - 
det første i EDR!

Bånd nyt: VE3BGH, (der hedder Hans Mogensen), 
er i gang på 14 Mc, og vil gerne træffe OZ, kl. 23,00 
GMT, på 14170-14200 SSB. Hans TX er en HW 100 
med en 2 elm. Quad ant. (Tnx info 7KB). - Vor gam
le ven, »Lars Peter« OX3LP, er iflg. 7BK sikkert 
hørt for sidste gang fra OX, årsagen : meget arbejde, 
og hjemrejse til efteråret. - Efter 8 års Qrt, er OZ7EX 
i gang med 70Fs station i juli - lad det nu ikke blive 
ved »de lånte fjer«, hvert ottende år, Bent. - Kure 
Isl. er i gang igen, KH6EDY er rapporteret på 14020 
CW 0344, og siges kun at være aktiv på CW 14 og 
21 Mc. - OH0 Ålandsøerne har fået en station mere, 
i månederne august-september med DL7NS/OHØ. 
Hans frekvenser er: 3510 - 7010 - 14050 - 21050 
samt 28050. Søndage fra kl. 12,00, 1 time på hvert 
bånd. QSL via DL7MQ. — VS6AA, der var i gang 
med VS5MC, ønsker QSL via: K8UDI, Mr. Chas 
Hutchinson, 2072 Rolfe Rd. MASON, Misc. USA. 
- VK9DR på Christmas Isl. er i gang onsdage kl.
11,00 GMT, på 14101 SSB, QSL via VK6RU. - Co- 
cos (Keeling) Isl. er hørt på 21350 SSB, kl. 15,00, 
QSL via VK2SG. - K5AAD er aktiv fra VP2AZ, 
14050 CW 2245, QSL via WA5LES. - JW9DL er i 
gang på 14 Mc SSB, 0830, QSL via LA1SL.

Båndrapporter:
3,7 Mc SSB : OZ-DR 1482 : VP8KR 23, 4X4TB 

22, VOlAT/1 02, CT2AT 02, LU8DKA 03, YV1KE
03, 3V8NC 22, OH0NC 22.

OZ6MI: CR6IV 24, 3V8NC 01. OZ5JR : CN8AW
22, CR6IV 22. OZ3SK: GD3LNS 22, 3V8NC 23.

7 Mc CW: OZ7EX: HC2GG/1 24.
14 Mc CW: OZ7EX: PI2MC 23, VU2WP 19, 

KG4DT 24, TA1AV 21, OH0AM 06, KV4AA 22.
14 Mc SSB: OZ1CZ: OA4BA 04, YV4UA 02, 

3V8NC 02, HK3WO 03, HK3AXY 04, LU3DTV 02, 
GC3WOW 14, MP4BHH 19. OZ7KB: YS1BB 02, 
CR8AI 14, TG9GF 01, VP2IK 22, VU2DK 14, 
YN1NT 04, 9Y4LO 05, ZP5KN 23, CP5EC 01,
TI2MY 02, XE3AF 02, KZ5HA 02, VP2KF 23,
PZ1BW 02, OA4ABP 01, ZL3LE 01, ZL4BX 07,
VK7AZ 07, VK5PB 08, GD3LNS 13, VK7KB 02,
W6AM m. fl. 17, KG4DS 23, 6Y5ET 01, CT2AA/ 
OZ9DX 23, VE3BGH (Hans Mogensen) 23, 8P6BS
23.

OZ3SK: CE0AE 08, GD3LNS 23, KG4AL 05, 
KX6BS 15, LI2B 10. OZ-DR 1453 : 5Z4LW 21, 
7P8AB 18, 5A1TL 18, JA1NCZ 18. CT2AA 22, 
9K2BG 18, TF3AU 17.
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0Z5JR: TR8DG 18, 7P8AB 19, 3V8AC 22, 
AP5HQ 17, JAs 17-18, VK3KM 07, OA4ZS 08, 
KP4AMI 23, JX3DO 13, ZS m. m. 18, OX3MT 18, 
OX5BA 19, 0X3WX 23, OX3AB 23, MP4BHH 16, 
m. fl. OZ6MI: K4IA/KC4 23, CR3KD 23, FY7YR 
01„ VP2VT 24, 5W1AD 09, VR2FT 10, XT2AA 
1930, (14212 SSB).

21 Mc CW: OZ7EX: CR6/AI/KB 20, CR7IZ 19, 
TA2SC 09, 4U1ITU 16, TA2E/FM 18, ET3USA 19, 
3V8AC 18, 9V1PD 18, LX2CQ 18, HP9FC/mm 18, 
FM7WD 19.

21 Mc SSB: OZ7KB : XE1CT 16, VP7NQ (?) 23, 
EP2BQ 17, ZE1DC 17, OA7BI 22, VK7AZ 02, 
VK3ZJ 02, KX6HE 11, YV5BOF 02, HK6BB 18, 
CR8AI 15, KV4AD 14, JA9CNC 10, VK9XI 16, 
WB2ALQ 15, KZ5AM 23, PZ1DE 01, og 9W10X.

OZ6MI : EA9ER 12. OZ-DR 1453: LU5DZ 18, 
KR6JV 17, VP7DL 12, CR6CA 17, UV9PP 11, 
VU2DK 11, 0X3LP 20. OZ3SK: C3ICH 16, 
CR4BB 14, GD3LNS 11, FM7WQ 10, KS6BX 09, 
PJ7JC 20, TU2AZ 10, VQ9/A/BC 19, VS5PH 16.

QSL-INFO : XT2AA, Box 75 Ouagadougou, Upper 
Volta — MP4BHH, Box 155, Chanama, Bahrein - 
CT2AA via OZ9DX - OE5ZOL via OZ7IH - 
7P8AB, Box 389, Chaseru, Lesoto - 3V8AC, Box 
323, Tunis, Tunis - TR8DG, Box 356, Libreville, Ga
bon. (Tnx info : OZ6MI og OZ5JR).

QSL INFO : LX2CQ via DK1YK - TA2FM via 
DJ2PJ - TA1AV via SMØKV - HP9FC/mm via 
VE1ASJ - ET3USA via VE3IG - TA2E via VE3BG 
- TA2SC via K4EPI, (tnx info 7EX). VP7NQ via 
K0BLT, eller direkte til: Earle W. Weech, Box 1684, 
Nassau, Bahamas Isl. (tnx info 7KB). - Ja, det var 
alt denne gang, på genhør næste måned, gerne med 
dx-billeder (!), inden den 27. til OZ3Y, Halsebyvej 1, 
4220 Korsør. Vy 73 Hans.

Indbydelse til IARU Region 1 VHF-UHF test 1969
Testen arrangeres i år af CRC, Tjekkoslovakiet. 
Regler :

1. Deltagelse : Alle licenserede radioamatører i Re
gion 1 kan deltage. Multi-operatør stationer kan 
deltage, hvis der kun anvendes eet kaldesignal 
under testen. Deltagerne skal rette sig efter re
spektive landes licensbestemmelser.

2. Testen omfatter følgende stationér :
1. faste stationer 144 MHz.
2. portable/mobile stationer 144 MHz.
3. faste stationer 432 MHz.
4. portable/mobile stationer 432 MHz.
5. faste stationer 1296 MHz.
6. portable/mobile stationer 1296 MHz.

3. Tidspunkt: Fra lørdag d. 6. sept. kl. 18,00 GMT 
til søndag d. 7. sept. kl. 18,00 GMT.

4. Antal QSO : Hver station må kun kontaktes een 
gang pr. bånd, enten den er fast, portabel eller 
mobil. Hvis en station kontaktes flere gange, tæl

ler kun en af dem for points. Kontakter via akti
ve repeatere eller transistorer vil ikke blive god
kendt som pointgivende.

5. Modulationstyper: Følgende er tilladt: Al, A3, 
A3a eller F3. I området 144.00-144.15 MHz må 
der kun anvendes Al.

6. Koder: Består af RS eller RST rapport, efter
fulgt af et serienummer, som starter med 001 for 
den første QSO på hvert bånd og forøges med en 
for hver følgende QSO på dette bånd. Denne ko
de efterfølges af QRA locatoren for deltagerens 

position.
Eksempel: 58003 HK73j eller 579006 IJ47a. 
QTH kan opgives, hvis det ønskes.

7. Points: 1 point pr. kilometer. Slutsummen skal 
opføres for oven på det første logblad.

8. Logs: Som logblade benyttes enten EDR’s offi
cielle eller tilsvarende testlogblade. De udregnede 
og underskrevne logs sendes til den nationale 
VHF manager poststemplet senest d. 21. sept. 
1969. For sent indkomne logs godtages ikke. Un- 
Underskriften på loggen inkluderer selvsagt, at 
deltageren har overholdt testens regler.

9. Bedømmelse : Ansvarlig for bedømmelsen af log
gene er arrangøren af testen, hvis afgørelser er 
endelige. Deltagere, som overtræder nogle af reg
lerne, vil blive diskvalificeres. Mindre fejl resul
terer i pointtab. Fejl i kaldesignaler og kode vil 
bevirke fradrag i begge stationers pointsum efter 
følgende skala:

1 fejl - 25 %
2 fejl -  50 %
3 fejl -  100 %

En indlysende forkert QRA locator eller tidsfejl 
på mere end 10 minutter vil medføre, at kon
takten ikke vil blive godkendt. Deltagere straffes 
ikke for fejl, som ikke-deltagende stationer gør 
sig skyldig i.

10. Præmier: Vinderen af hver testssektion bliver til
delt et certifikat. Deltagerne kæmper om følgen
de trofæer:
a. IARU-Region 1-VHF-Trophy, givet af NEAL 
Chrystals til vinderen af sektion 1.
b. PZK-Trophy, givet af PZK, til vinderen af 
sektion 2.
c. Vittoria-Alata-Cup I og II, givet af Giovanni 
Mikelli, L1XD, til vinderen af sektion 3 og 4.
d. REF-Cup, givet af REF, til den, der får højest 
score i sektion 5 og 6.

11. Contest-logs: Disse må ikke have et format min
dre end A4 og skal have følgende kolonner i den
ne orden: dato, tid i GMT, kaldesignalet på mod
stationen, rapport og kode sendt, rapport og ko
de modtaget, QRA locator modtaget. På loggens 
første side skal der gives følgende oplysninger: 
navn og adresse på operatøren (hvis flere, første
operatøren), kaldesignalet, test sektion, egen QRA 
locator, multioperatørstation, ja eller nej, krævet 
totalpointsum, kort beskrivelse af sender, mod
tager og antenne samt, hvis flere operatører, dis
ses kaldesignaler.

Loggen underskrives af førsteoperatøren.
73 de OK1PD og OK1VCW.
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X B :  Logs sendes i to eksemplarer - det ene kan 
være det til EDR’s skandinaviske VHF test - senest 
den 21. september 1969 til:

Kaj Nielsen, OZ9AC,
Kai Lippmannsallé 6,
2791 Dragør.

Nyt fra Sverige:
Resultat av SSA nordiska VHF-test 3.-4. maj 1969.

1. OZ6OL 17.095 28. SM1CIO 2.107
2. SM7DTT/7 13.300 29. SM4KW 2.036
3. OZ9HV 13.024 30. SM5BEI 2.028
4. OZ9PZ/P 10.969 31. OZ1MK 2.020
5. .OZ4EQ 9.617 32. OZ6FL 1.970
6. OZ5NM 7.924 33. SM5CWB 1.879
7. SM6CYZ/7 6.236 34. OH3AZW 1.759
8. OZ8LX 5.340 35. OZ4SI 1.655
9. SM5CFS 3.851 36. OZ9RS 1.605

10. SM3AKW 3.577 37. OH3RG 1.572
11. OZ4BK/P 3.535 38. OZ9TI 1.557
12. OZ2GM 3.376 39. SM4HJ 1.531
13. OZ5FZ 3.330 40. SM5FI 1.445
14. OZ8MV 2.987 41. SM7DKY 1.220
15. SM7BZC/7 2.977 42. SM5DAN 1.193
16. SM5DSN 2.965 43. OZ6BT 1.125
17. OZ9EVA 2.710 44. SM4DHB 1.114
18. OZ6EDR 2.690 45. OZ2TE 900
19. SM4COK 2.615 46. OH2BHL 861
20. SM5ARR 2.612 47. SM6PF 771
21. SM6ENG 2.568 48. OZ5WK 740
22. SM6EYD/5 2.548 49. OH6WD 735
23. OZ9AC 2.360 50. OZ4HX 620
24. SM6ESG 2.266 51. OZ8QD 488
25. OZ8UX 2.243 52. SM5AGM 438
26. OH2NX 2.235 53. SK2AT 329
27. SM2DXH 2.136 54. LA8XC 72

Checkloggar: OZ4JC, OZ4AY, OZ9AU, OZ2PN, 
OZ9FR, OZ8SL och OZ8FR.

Testen karakteriseras av god aktivitet specieilt i DL 
och OZ men aven många SM var i elden. Ingen 
aurora men tropo over normala. Långsta forbindelse 
SM7DTT-SM5CFS : 540 km.

Hans gratuleras hjärtligt till den välförtjänta se
gern. Bidragande orsak var naturligtvis hans 4x6 el., 
4CX250B i PA och TIS88 i convertern, men det 
mesta får tillskrivas hans stora rutin.

73 de SM7AGP.
Söndagen den 1. juni
anordnades ett VHF-möte i SKÅNE. I år var det 
SM7DEZ, 7DTT och 7BJ som stod för arangeman- 
gen, som samlade ett 50-tal amatører från OZ och 
SM. Tyvärr var vädergudarna inte på sitt bästa hu
mör, så de utlovade föredragen frös in, men för övrigt 
var det ingen fel på humøret och entusiasmen hos de, 
som hittade møtesplatsen.

De allra flesta lyckades denne gång hitta fram utan 
andra hjälpmedel än sin VHF-utrustning, men det 
bör påpekas att en sändare på 80 m hjälpte en del 
som var utan 2 m mottagare. Antalet beamar på 
bilarna var stort i år och bilderna visar ett par exem
plar ur mängden. Det hjälper dock inte hur bra anten
nen är om man inte kan reglera hf-förstärkningen på 
sin mottagare. I närheten av sändaren kan man annars 
få överstyrningsproblem och därmed synnerligen då
liga pejlresultat.

På programmet fanns även en mobiltest på 2 m 
och en rävjakt på 80 m och aktiviteten var stor hela 
söndagen. Det är vår förhoppning att det även nästa 
år är någon som är villig at åtaga tsig arrangemangen. 
Nödvändiga upplysningar kan erhållas av 7AED. 

Från mobiltesten har följande loggar kommit in: 
OZ4HZ/SM7 412 p.
OZ9MO/SM7 352 p.
OZ4CT/SM7 91 p.

Aktivitetstesten:
I juli blev placeringerne :
144 Mhz:

OZ4BK/p - 2767 points.
9EVA - 1381 points
8UX - 1374 points
1GE - 1331 points
4SJ/p - 675 points
8QD - 295 points

Checklog : OZ9QR.
144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden 

kl. 19,00-23,59 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl. 

22,00-23,59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i respek

tive måned.
432 MHz aktivitetstime hver søndag mellem kl. 

11,00 og 12,00 DNT.

Testkalenderen:
6. og 7. sept.: Region 1 VHF-UHF test, samt 

EDR’s skandinaviske VHF test.

Aktivitet:
OZ-DR 1421 skriver : »Jeg har hørt følgende statio

ner; d. 15./5. (aurora): SM3BIU - SM3AZV - 
SMØLE - OH2GY - OH5UV - UR2KAT - DM2BEL 
- DM3KZ - DJ3KP - PA0IF - G3BA. D. 12./6. 
(tropo): ON5VW - ON5WD - F9FT. D. 22./6. (AR- 
TOB 70 cm - 2 mtr.): OK1VMS - DC6IC - DK2EA 

Fortsættes nederst næste sideOZ3PU, -4CT, -4HZ, -7CR, -9MO m. fl. i Sjobo.
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FRA AFDELINGERNE
AMAGER

Formand : OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, Mjøsens- 
gade 6, 1., 2300 København S., tlf. Am 3812 v.

Mødeaften: Hver torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej
17. Buslinie 37 til Lergravsvej.

Torsdag d. 21. august: Præmieuddeling for som
merens rævejagtskonkurrence.

Fredag d. 22. august: Vi holder træningsrævejagt 
på Amager, og indbyder hermed alle interesserede til 
at deltage, også selv om man ingen modtager har; 
der er altid en ledig plads. Vedrørende sendetider : se 
senere. Vi mødes Kastrupvej 168, kl. 19,30 prc.

Torsdag d. 28. august: Vi gennemgår denne aften 
principperne for en radiomodtager (amatørmodtager); 
har du problemer med din modtager, kom da og lad 
os høre, for det kunne jo være, at andre har haft sam
me problemer og kan give gode råd.

Torsdag d. 4. september : Denne aften er afsat til 
de fingernemme: kom og byg en selvsvinger til 80-m 
båndet af rodekassestumper. Det bemærkes, at der vil 
være en øl til den hurtigste mand.

Fredag d. 5. september: Rævejagt ved Køge. Der 
anvendes som kort: Atlasblad 1 :40.000 A 3426 Gie- 
segaard. Mødested : Parkeringspladsen ved Yderholm 
kro kl. 19,30. Vedrørende sendetid : se senere. OBS! 
Ved hver ræv anbringes 2 stk. øl, der kan nedsvælges 
af det første hold, der når frem. Startgebyr : 2,00 kr.

Torsdag d. 11. september: Klubaften.
Sendetider m. m. for rævejagter. Begge jagter vil 

foregå med 2 ræve, en automatisk og en betjent sen
der, der vil sende umiddelbart efter hinanden i nævn
te rækkefølge, med sendetider kl. 20,00, 20,10 o. s. v. 
hvert tiende minut, med sidste sending kl. 22,00. Ved

fortsat fra forrige side
- DL1EY - DL7HR - DJ8QL - DJ6GP - DM3SDL.
D. 4./7. (tropo): SP7CNL/1 - SP2KAE/2 - OKI KR A
11. D. 15./7.: OKI MBS/p - OK1VAM - SP2LU - 
DM2BYE - G3LQR«.

OZ7LX har wkd følgende: d. 8./6.: DJ90I - 
PA0FHB - PA0CML - PA0WTE - PA0JEM -
- PA0AWB - PA0JWZ - PA0HKN. D. 12./6.: 
PA0WLB og d. 23 ./6.: SM5ARR.

OZ9SA skriver: »Vi, d. v. s. OZ9EVA, hørte d. 
15./7. kl. 20,15, at PA0BYL kaldte CQ 70 cm. Vi er 
ikke forvænt med at høre hollændere her i Skagen, 
især ikke på 70 cm, da vi kun har en 2 mtr. modta
ger at lytte på! Mon det er hans »driver«, der er utæt, 
eller er det måske en fortalelse? Mon der er andre, 
der har hørt ham?

Samtidig kan jeg oplyse, at vi, OZ9EVA, regner 
med at deltage i testen d. 6. og 7. september«

OZ5KZ er søndag d. 20. juli kl. 19,10-19,18 hørt i 
København med R5 S2-7; flere kaldte på ham uden 
at få forbindelse.

PS.: HUSK 2 METER BÅNDPLANEN.
Vy 73 de OZ9AC.

jagten d. 22. august (Amager) sender hver ræv 2 min. 
og ved jagten d. 5. september (Køge) sender hver ræv 
1 minut. Rævenes call er OZ7RÆV, uden yderligere 
tilføjelser.

Vy 73, Niels.

FREDERIKSHAVN

Formand: OZ6PN.
Kasserer: OZ5YK.
Sekretær : OZ1SY.
Klublokale på Høgstedvej 7, (ved Lundevej og 

Abildgårdsvej).

Tirsdag den 19. og 26. august: Almindelig klubaf
ten kl. 19,30.

Tirsdag den 2. september: Vi kører aktivitetstest i 
klublokalet, for dem, der ikke vil være med her, er 
der friske sodavand og P35er til at få sig en hyggelig 
sludder over.

Tirsdag den 9. september: ORDINÆR GENE
RALFORSAMLING kl. 20,00 i klublokalet. Dagsor
denen er den sædvanlige efter lovene, med valg af 
resten af bestyrelsen. Datoen for afholdelsen af gene
ralforsamlingen er udskudt her til den anden tirsdag 
i september på grand af, at vi gerne skulle til at gøre 
noget ved testerne, så mød op med kamphumpr og 
forhandlingsvilje.

Blandt andet vil vi gerne have nogle forslag angå
ende vinterens beskæftigelse i klubben (f. eks. hvad 
mener man om teori- og morsekursus for viderekom
ne på specielle aftner), foredrag, udstillinger o. s. v. 
Vi har mulighed for det hele, vi skal bare have nogle 
konkrete forslag.

Tirsdag den 16. september : Nærmere i september 
OZ.

OZ1SY.

GRENÅ

Lokale : Glentevej 10, tlf. (06) 32 09 96.
Vi mødes efter ferien følgende torsdage 11/9 - 25/9 

- 9/10 - 23/10 og drøfter vinterens arbejde.
Vy 73 OZ9HN, Hellmuth.

HADERSLEV

Program :
Onsdag den 3. sept.: Det bliver den første møde

aften i den nye sæson. OZ8IS, Jørn Steffensen, vil 
denne aften fortælle om de ting, der bliver mulighed 
for at bygge. Der vil blive følgende muligheder :

1) 2-m converter til gr.mdt.
2) converter til HF båndene.
3) 2-m sender med transistorer eller rør.
Alt dette vil 8IS snakke om, og der vil da være 

mulighed for at melde sig til et eller flere af bygge
programmerne.

Onsdag den 10. sept.: OZ5WD fortæller om små 
converterchassier af messing eller kobber, og Egon
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Jahns, vor nye kasserer, vil fortælle om hjeimnefrem- 
stilling af trykte kredsløb.

Onsdag den 17. sept.: Den første byggeaften.

Den månedlige 2-m mobiltest
Næste gang tirsdag den 2. september kl. 19,30 ved 

»Thomashus Kro«.
Til vor første mobiltest den 1. juli var tilslutningen 

vældig god, og vi håber, at det er et varsel om delta
gelsen i denne sæson. Ni nationer kæmpede i den før
ste runde om første pladsen, og stillingen blev:

1. OZ2TV 460 p. 6. OZ2EQ 250 p.
2. OZ4FD 385 p. 7. OZ6AK 225 p.
3. OZ3M 360 p. 8. OZ8IN 150 p.
4. OZ4ER 340 p. 9. OZ1AR 85 p.
5. OZ8AJ 275 p.

Vy 73 OZ5WD.

Siden sidst har Als afd. holdt 2-m mobiltest den 
25/6 1969 med 10 deltagende stationer. Det var et 
pænt besøg, første gang I kører mobiltest på Als. Ale
ne fra Als afd. var der 6 stationer. Testerne fortsættes 
regelmæssigt, herom nærmere fra Als.

I forbindelse med Tønder afd.s store træffestævne 
søndag den 24/8 1969 afholdes 2-m mobiltest fra kl. 
14,00 til kl. 15,00.

Der er log-udlevering kl. 13,30 i Tønder afd.s klub
hus OZ5TDR Ellum Mark. Kortområde til testen 
A4006 Løgumkloster.

Vedrørende arrangementet i Tønder henvises i øv
rigt til afdelingens meddelelser.

Jo, sønderjyderne er godt i gang med at køre mo
bilt på 2-m, men der kommer efterhånden flere med; 
der går mange rundt om og tænker på at komme i 
gang. Lad mig få et praj, vi finder en eller anden 
form at afvikle det på. Odense afd. har vist planer 
om et testarrangement i efteråret, så I kan godt be
gynde at rigge 2-m mobilstationen klar og være parat 
til at tage til Fyn.

I øvrigt fortsættes der i Haderslev afd. med 2-m 
mobiltest den 1. tirsdag i hver måned; mødested Tho- 
mashus kro 3 km nord for Haderslev kl. 19,30.

Man har bemærket en del nye 2-m mobilstationer 
i gang i den sydlige del af Jylland.

Med særlig interesse for Midtjylland bemærkes, at 
Århus afd. indbyder til foredragsaften om 2-m mobil
stationer og -tester den 11/9 1969.

Det er OZ2TV, der holder for og øser ud af sine 
erfaringer.

Vy 73 de OZ8IS, Jørn.

HOLSTEBRO

Call: OZ9HBO.
Formand : 4KV, Kaj Jensen,, Alstrup pr. Holstebro, 

tlf. (48 01 11) 37.
Kasserer: 6EM, Ejner Madsen, Valmuevej 18, 

Holstebro, tlf. 43 14 25.
Sekretær : 4XP, Jens Peder Pasgaard, Hanbjerg, tlf. 

46 41 38.
5KG, Tommy Bay, Mejrup, tlf. 42 33 35.
3FT, Flemming Sørensen, Lyngbakken 12, Holste

bro, tlf. 42 33 11.

HUSK at møde op i HOKI-bygningen, Sønder- 
landsgade 27-29, torsdag den 28. august kl. 19,30 prc., 
hvor OZ1CN vil fortælle om vejrsatelitter og arbej
det i Rude Skov, Indbydelsen gælder alle radiointer
esserede, såvel »gamle« som unge, ligesom vi meget 
gerne vil se udenbys amatører.

Efter foredraget vil der, som nævnt i sidste OZ, 
blive afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Vy 73 de OZ4XP.

HORSENS

Call: OZ6HR.
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2VK, Vagn Jørgensen, Mimersgade 

6A, 8700 Horsens.
Næstformand : OZ6NK, Jørgen Nielsen, Strandpro

menaden 46, 8700 Horsens, tlf. 62 47 01.
Kasserer: OZ1GO, Klint Jørgensen, Havneallé 101, 

8700 Horsens.
Sekretær: Søren Chr. Jensen, Aaboulevarden 1051, 

8700 Horsens.
OZ1RT, Reiner Schwaen, Skolesvinget 84, Thor

sted, 8700 Horsens.
Mandag kl. 19,30 : Rævejagt.
Torsdag kl. 20,00 : Alm. klubaften.
August måneds arrangementer:
Torsdag den 21. august afholdes ordinær general

forsamling kl. 20,00. Dagsorden ifølge lovene.
Vy 73 Søren.

HURUP

Lokale : »Skytternes Hus«.
Formand: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl, 

tlf. Krik 85.
Kasserer: Ove A. Frederiksen, Vestergade 7, tlf. 

Hurup 121.
Program for EDR Hurup afdeling i august og sep

tember :
14/8 69 : Samling af tropperne efter sommerferien.

21/8 69 : Teori.
28/8 69 : Byggeaften.
4/8 69 : CW og hyggeaften.
11/9 69 : Teori.
18/9 69 : Byggeaften.
25/9 69 : CW og hyggeaften.
Du bedes venligst bemærke, at vi nu igen har mø

de hver torsdag aften kl. 20,00.
Vy 73 de Finn.

KORSØR

Formand: OZ7UD, Knud, tlf. (03) 57 17 62.
Når dette læses, håber vi, at I alle har haft en rigtig 

god ferie, og er friske til at tage fat på arbejdet igen.
Vi mødes næste gang 18. august kl. 19,30, på sta

tionen i Svenstrup, da vi er optimistiske, og venter 
rigtig mange denne gang og fremover ved møderne.

Der afholdes generalforsamling 17. september, også
i Svenstrup, med den sædvanlige dagsorden. Formand 
og næstformand er på valg.

På rigtig glædelig gensyn. Vy 73 de OZ3Y, OZ7UD.
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KØBENHAVN

Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen hol

der møde hver mandag kl. 20,00. QSL-centralen 
(OZ6MK) åben kl. 19,30-20,00. Lokalerne desuden 
åbne efter aftale lørdage kl. 14-17.

Formand : OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
2920 Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.

Kasserer : OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 
9, 2. sal, 2000 København F. Tlf. GOthåb 1902 v. 
Giro 59755.

Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16, 
2400 København NV. Tlf. GOthåb 4241.
Programmet:
Mandag den 18. august:

Foredrag om antenner. Det bliver eksperten OZ7CF, 
Poul Stangerup, der vil fortælle om dette emne. 
Mandag den 25. august:

Klubaften.
Onsdag den 27. august:

Rævejagt. Se nedenfor.
Mandag den 1. september :

Auktion. Sælgere bedes tilmelde sig snarest til 
OZ5RO, tlf. ORdrup 7425.
Mandag den 8. september :

VHF-aften. Nærmere om emne og foredragsholder 
vil blive givet ved auktionen.
Onsdag den 10. september :

Rævejagt. Se nedenfor.
Mandag den 15. september :

Klubaften.
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

RÆVEJAGTER 
I fortsættelse af forårets rævejagter køres nu de sid

ste 5 pointjagter.
Onsdag d. 27. august kl. 20,00. Ræv er: Tony.
Onsdag den 10. september kl. 20,00. Ræv er : Muske

tererne.
Onsdag den 24. september kl. 20,00. Ræv er : OZ9HS. 
Onsdag den 8. oktober kl. 20,00. Ræv er: OZ5FR. 
Onsdag den 22. oktober kl. 20,00. Ræv er : OZ8MX.

På alle jagter er der 3 sendere, og sendetiden er 1 
minut pr. gang, første sending kl. 20,00, henholdsvis 
kl. 20,01 og kl. 20,02 og derefter hvert tiende minut, 
sidste sending kl. 23,00, henholdsvis kl. 23,01 og kl. 
23,02. Sidste rettidige tilmelding kl. 23,05.

Kortområde : A 2828 Flillerød 1 :40.000.
Start: Fra Lynge Kro, som ligger ad vejen fra Fa

rum til Slangerup umiddelbart efter Drive-in Bio
grafen.

Startkort: Udleveres fra kl. 19,30.
Afslutning: På Lynge Kro umiddelbart efter jagten 

(udenfor).
Max. afstand imellem rævene er 7 km.
Der afholdes møde for at tilrettelægge jagter for 

vintersæsonen lørdag d. 25. oktober kl. 15,30 i afde
lingslokalet.

HUSK Store Sjællandske Rævejagt lørdag d. 16. 
august. Se annoncen i sidste OZ.

Ligeledes minder vi om danmarksmesterskabet, der 
bliver omtalt andetsteds i bladet.

OZ4AO.

Afdelingens kurser 1969-70:
Vi afholder igen i den kommende sæson morsekur- 

sus og teknisk kursus i afdelingens lokaler. Kursus be
gynder omkring 15. september og varer til udgangen 
af marts, hvor morsekursus afsluttes med morseprøve. 
Morseattest, som udstedes for bestået prøve, er gyldig » 
hos P og T til opnåelse af sendetilladelse, Morsekursus 
omfatter to ugentlige undervisningsaftner, tirsdag og 
fredag, fordelt på to hold. Første hold med undervis
ningstid kl. 18,00-20,00. Andet hold kl. 20,00-22,00. 

Teknisk kursus bliver hver torsdag kl. 19,30-21,3. 
Tilmeldelse efter 1. august til OZ5RO, tlf. ORdrup 

7425.

NYBORG

Formand: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 
17, tlf. 31 31 18.

Lokale : Tårnvej 4 (over gården).
Call: OZ2NYB.

GENERALFORSAMLING
afholdes torsdag den 21. augst kl. 20. Dagsorden iføl
ge lovene. Eventuelle forslag skal afleveres til forman
den senest 3 dage før.

Vi holder møde hver torsdag kl. 20, men da pro
grammet ikke bliver lagt før efter generalforsamlin
gen, bedes medlemmerne orientere i klubben om evt. 
arrangementer i de første uger indtil det kan nå at 
komme med i OZ.

Vy 73 de OZ4WR, John.

NÆSTVED

Call: OZ8NST.
Formand : OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer : OZ1MM, tlf. (751) 81.
Lokale : Præstøremisen, Skyttemarksvej.
Som nævnt i juli »OZ« mødes vi igen efter ferien 

tirsdag den 19. august kl. 19,30.
Tirsdag den 26. august kl. 19,30 prc. afholdes gene

ralforsamling ifølge lovene. Indkomne forslag m. v. 
bedes tilsendt OZ8BO senest fredag den 22. august.

I weekenden den 30.-31. august kommer vore tyske 
amatørkammerater fra Lubeck-Travemiinde afdelin
gerne på besøg og vi glæder os til at se Dem igen. Ar
rangementsplan bliver opslået i klubben.

På snarlig gensyn og
Vy 73 de OZ9NB, Henning.

STOF TIL OZ 
skal være redaktionen 
I hænde 
senest den 25. i måneden

318



DANMARKSMESTERSKABET 
i Rævejagt 1969 

Lørdag/søndag d. 13.-14. sept. 1969

EDR Helsingør afdeling og Københavns afdeling 
indbyder hermed til Danmarksmesterskabet i ræve
jagt 1969.

Vi har placeret Danmarksmesterskabet i et områ
de, hvor der aldrig har været arrangeret rævejagt, så
ledes at alle skulle være lige med hensyn til kortom
rådet. Der er kun 21 km til Kalundborg færgehavn, 
hvor der går autofærger til Århus og Juelsminde, der 
er ca. 50 km til Korsør færgehavn, og ca. 80 km til 
København.

Kortområdet er rigt på skiftende natur med søer, 
moser og mange skove, et rigtigt rævejagtskort, næsten 
uden hovedvejstrafik.

Startsted, camping og opholdsrum i tilfælde af 
dårligt vejr er samlet ved Hotel Skarritsø i Jyderup. 
Kortområde:

A 3222, Jyderup, 1-40 000 optrykt 1965.
Frekvens :

1825 kc/s.
Call:

OZ7RÆV/A/U/V.
Regler:

EDR’s Rævejagtsreglement 1969, fås på mødestedet. 
Mødested:

Hotel Skarritsø’s parkeringsplads, Jyderup.
Camping:

På hotellets grund, og dette er gratis.
Værelser:

Enkelt værelse kr. 24,00, dobbelt værelse kr. 48,00. 
Mødetid:

Kl. 19,00, hvor startkort for alle 6 ræve betales 
med kr. 20,00 pr. hold, ved tilmelding efter tidsfristen 

er beløbet kr. 25,00 pr. hold.
Instruktion :

Kl. 19,25 gives en kort instruktion, hvorefter jagten 
gives fri efter kl. 19,30.

Tilmelding:
Tilmelding senest lørdag d. 6. sept. til: OZ4AO, 
Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 9, 2000 København 
F. Telefon 0136 Godthåb 1902 v (efter kl. 17,00).

SENDETIDER
Første runde:

Start fra hotellet efter instruktionen kl. 19,30.
Ræv »A« ;

Sender kl. 20,00, 20,10 og derefter hvert 10. minut 
til og med kl. 23,00.

R æ v » U « :
Sender kl. 20,01, 20,11 og derefter hvert 10. minut 
til og med kl. 23,01.

Ræv »V« :
Sender kl. 20,02, 20,12 og derefter hvert 10. minut 
til og med kl. 23,02.
Senest gyldig tilmelding og afstempling er kl. 23,05.

Anden runde :
Startkort til denne runde udleveres på parkerings
pladsen overfor Bromølle Kro, som ligger ca. 6 km 
syd for Jyderup, fra kl. 23,15 til kl. 23,30, hvor jag
ten gives fri.

R æ v  » A « :
Sender kl. 24,00, 00,10 og derefter hvert 10. minut 
til og med kl. 03,00.

R æ v » G « :
Sender kl. 00,01, 00,11 og derefter hvert 10. minut 
til og med kl. 03,01.

R æ v  » V « :
Sender kl. 00,02, 00,12 og derefter hvert 10. minut 
til og med kl. 03,02.
Senest gyldig tilmelding og afstempling kl. 03,05. 
EDR’s stempelure anvendes.
Uddrag af EDR’s Rævejagtsreglement 1969 : ang. 

Danmarksmesterskabet. 3. afsnit, § 3 : DM’s afvik
lingsform.

DM i rævejagt afholdes af EDR og arrangeres på 
skift mellem kredsene således :

Sjælland
København
Fyn
Nordjylland
Midtjylland
Sydjylland

og med een af de rævejagtskyndige afdelinger inden
for den pågældende kreds som arrangør.

§ 4 : Kvalifikation til deltagelse i DM.
Deltagerne til DM i rævejagt kvalificerer sig ved i 

mindst to af årets forannævnte store jagter, at have 
placeret sig blandt de ti bedste efter følgende point
system :

Vinderen af en stor jagt får max. 300 points, der
efter får de efterfølgende 1 point mindre for hvert 
minut deltagerne gennemfører jagten senere end vin
deren.

§ 5 : Deltagelse.
Udover de kvalificerede deltagere kan alle andre 

interesserede hold deltage, uden dog at opnå DM.
§ 11 : DM-resultaterne.
Danmarksmester er det hold, der ved DM er bedst 

placeret blandt de kvalificerede hold.
Altså, alle kan deltage i den individuelle konkurren

ce på lige fod med de kvalificerede hold.
Der bliver fine præmier til mindst de fire bedste 

hold, i den individuelle konkurrence.
Resultater og præmieuddeling foregår søndag kl. 

11,30 på hotellet.
Vel mødt til DM.

Helsingør og Københavns afdelinger.
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ODENSE TØNDER

Formand : Erling Hansen, OZ7XG,
Sophus Bauditzvej 14, Odense. Tlf. 11 31 09.

Lokaler : Sdr. Boulevard 60.
Så tar’ vi fat på en ny sæson, med udsigt til man

ge interessante og hyggelige timer. Der skal gøres 
noget for begynderen for at få gang i den nyerhver
vede sendelicens, inden det er for sent, (CW)!

Byggeaftnerne skal igen forsøges, men nærmest ba
seret på hjemmebyggeri, hvor vi så på klubaftnerne 
kan snakke om problemerne, måle på grejet og give 
selvbyggeren nye impulser med hjem.

Programmet for aug./sept.:
18. aug.: Gennemgang af de nye afstemningsregler 

ved valget af HB.
25. aug.: Kildeskatten i praksis v/ OZ7XG.
1. sept. : Klubaften.
8. sept. :  Den første HF-sender v /  OZ2RH.
15. sept.: Klubaften.
22. sept.: Referat fra generalforsamlingen i Kø

benhavn.
29. sept.: Klubaften og tilmelding til vinterens C- 

kursus.
V y  73 de 2RH, Rune.

RANDERS

Call: OZ7RD.
Klublokale : Hobrovej 5. Mødeaften onsdag kl. 19. 
Formand: OZ3RL, Karlo Lyngby, Vendsysselvej 

17, 8900 Randers.
Kasserer: OZ3TD, Poul Erik Dan-Weibel, Rund

delsvej 8, 8900 Randers.
Sekretær: Alex Engberg, Niels Ebbesensgade 7, 

8900 Randers.
Husk, der er atter klubaften hver onsdag kl. 19.

Vy 73 Alex Engberg.

RIBE

Formand : OZ1HL, H. Langschwager,
6580 Vamdrup.

Kasserer : OZ1ZN, L. Stenlev, 6760 Ribe.
Sekretær: B. Johansen, 0. Åbølling, 6777 Frifelt.
Lokale : Valdemarsskolen, Ribe.
En pragtfuld aften d. 20. maj med Erik, Leif og 

deres XYL’s som værter afsluttede sæsonen i afdelin
gen. Med stor tilslutning, mange kulinariske glæder, 
god stemning blandt alle OM’s, XYL’s (YL’s?) og 
Apollo 10 i rummet tog vi hul på 3½ mdr.s sommer
ferie, som nu til gengæld atter skal give sig udslag i 
aktivt afdelingsarbejde. Vi starter igen med frisk halm 
i træskoene torsdag den 4. september kl. 19,00. Vi 
fortsætter utrætteligt med høring og morsning på vore 
torsdage, indlægger teori i en form, som naturligt føl
ger vore byggeprojekter, som efterhånden er ved at 
hobe sig op, og som allerede den første aften indgå
ende skal drøftes. Mød derfor op straks, når vi be
gynder og kør termoflasken i hård klasse C.

Vy 73, OZ1HL.

Lokale: OZ5TDR, Ellum mark, Løgumkloster.
Formand : OZ8CV, Carl V. Christensen,  

Nørrevænget 13, Tønder.
Kasserer : OZ7FF, Flemming Heisel, Ellum mark, 

Løgumkloster.
Som annonceret i sidste OZ afholder Tønder afd. 

»Ham Meeting« søndag den 24. august. Der er lagt 
op til den helt store dag for alle OM’s med familie.

Vi starter kl. 09,00 ved OZ5TDR, hvor vi mødes 
og samlet drager i felten til alle tiders »Ræve gåjagt«. 
Jagten, der omfatter 3 ræve, begynder kl. 09,30 og 
slutter kl. 11,00. Derefter vil OZ6OV servere ægte 
Skærbæk pølser. Endvidere er der også mulighed for 
tørstige sjæle at læske sig med P35er.

Efter at vi har hvilet os, starter vi på 2-m mobilte
sten. Mødested ved OZ5TDR, hvor regler og log ud
leveres fra kl. 13,30 til kl. 14,00. Der køres på kort 
A4006 Løgumkloster, hvilket kan købes hos OZ2UN 
ved startstedet, eventuelt bestilles på tlf. (047) 2 24 22. 
Der er allerede på nuværende tidspunkt indløbet til
melding fra alle super mobil test specialister.

Resten af eftermiddagen er der hyggeligt samvær 
ved 5TDR. Der er nu indlagt toilet ved stationen, og 
der vil være opstillet telte i tilfælde af ugunstige vejr
forhold.

Placering og præmieuddeling finder sted kl. ca.
16,00.

Der er desuden små konkurrencer for børnene.
Vy 73 OZ7FF, Flemming.

VEJLE

Formand: OZ2EN, Carl Henriksen, Gormsgade 
23, 2.

Kasserer : OZ1SX, S. P. Rasmussen, Spinderigade 7.
Sekretær: OZ6UC, Jørgen Christensen, Finlands

vej 57, 4. Tlf. 82 62 21.
Næstformand : Preben Nielsen, Skolegade 40.
Bestyrelse medl.: OZ2RL, Rolf Lindholm, Valløs- 

gade 27.
Lokale : Ørstedsgade 13, Vejle.
Så er sommerferien ved at være forbi, og vi skal i 

gang igen. Næste gang, vi samles, bliver mandag den
1. september.

Torsdag den 18. september er der arrangeret en af
ten på Ceres bryggeriet, hvor vi får lejlighed til at se, 
hvorledes en P. 35 bliver til. Tilmeldelse kan ske ved 
2EN eller 6UC, tlf. 82 62 21.

Angående teknisk kursus har 2MQ og 2EN afholdt 
møde med A.O.F. Endeligt resultat kommer i næste 
OZ.

Vy 73 de 6UC Jørgen.

AABENRAA

Formand : OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 6200 
Åbenrå, tlf. (046) 2 13 11.

Mødelokale : Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå. 
Afdelingen holder sommerferie! Vi begynder igen 

den 21. august kl. 19,30.
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Rævejægerne undes selvfølgelig ingen ferie, husk 
vi kører onsdag.

Det var alt. Jeg holder sommerferie, derfor denne 
sparsomme afdelingsrubrik. Vy 73 5WK, Kalle.

AARHUS

Call: OZ2EDR.
Giro: 9 19 29.
Formand: OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen, Ham

mershusvej 43, 8210 Århus V.
Kasserer: OZ5YP, Jytte Pedersen, Banevolden 3, 

8340 Malling. Tlf.: (06) 18 01 11 - 204.
Sekretær: OZ-EI, Eigil Hougaard, Solbjerg, 8000 

Århus C. Tlf. (06) 18 21 11 - 478.
Program.
Torsdag den 14. august kl. 19,30.

Ungdomsgården, Skovvangsvej.
VXO TIL 2 METER. VHF/UHF-udvalget indle

der sæsonen ved at præsentere nævnte VXO til 2 me
ter, hvormed man med krystalstabilitet kan variere sin 
senders frekvens ca. 300 kHz. Konstruktionen vil bli
ve demonstreret, ligesom der er diagrammer til alle. 
Tirsdag den 19. august kl. 20,00.

5. Århus-jagt.
Ræve : Jeppe - 9DA. P35’er til det første hold! 

Torsdag den 21. august kl. 20,00.
Ungdomsgården, Skovvangsvej.
ESB! OZ7YY vil her klarlægge alle vore ESB- 

problemer, små som store. De, som kender Firm, véd, 
at vi denne aften vil få mange nye impulser med hjem. 
Tirsdag den 26. august kl. 20,00.

6. Århus-jagt.
Ræve: 6RK - 3KF. Hvor mon de skjuler sig denne 

gang?
Torsdag den 28. august kl. 20,00.

Ungdomsgården, Skovvangsvej.
PEJLING OG PEJLEMODTAGERE! OZ9WP, 

som blandt andet har pejling som hobby, vil denne 
aften fortælle os om pejling, ligesom han vil demon
strere et par ganske interessante pejle-modtagere. Mød 
flittigt frem, du vil ikke fortryde det!
Tirsdag den 2. september kl. 20,00.

Træningsjagt.
Ja, hvem kan ikke trænge til en træningsjagt på 

Århus-kortet.
Torsdag den 4. september kl. 20,00.

Ungdomsgården, Skovvangsvej.
Denne aften vil vi forsøge at få telefon-automatik 

m. m. på programmet (se nærmere i X-QTC). 
Tirsdag den 9. september kl. 20,00.

7. Århus-jagt.
Ræve : 9WP - 4RT. Her skal I se rævestreger! 

Torsdag den 11. september kl. 19,30.
Ungdomsgården, Skovvangsvej.
MOBIL-TESTER! Dette emne er nyt her i Jylland, 

men udbredt over det øvrige land, hvorfor OZ2TV, 
Haderslev, vil klarlægge problemerne og reglerne for 
disse mobil-tester. Alle interesserede lokal-afdelinger 
er indbudt. (Se i øvrigt annoncering andetsteds her i 
OZ).

Tirsdag den 16. september kl. 20,00.
8. Århus-jagt.
Ræve: 6EI - Herms. Mon vi også skal være fugtige 

denne gang? Yy 73 de OZ9DA.

EDR ÅRHUS AFDELING KALDER!
MOBIL-TESTER

Torsdag den 11. september kl. 19,30 i 
Ungdomsgården, Skovvangsvej.

OZ2TV, Haderslev, vil denne aften klar
lægge problemerne omkring mobil-tester, regler 
for disse, afvikling m. m.

Hertil indbydes alle interesserede lokal-afde
linger. Mobil-tester er begyndt at brede sig 
over landet, kun Nord- og Midt-Jylland er end
nu ikke med.

Mød talrigt frem denne aften, så du herigen
nem kan tilføre din afdeling nye impulser.

På gensyn i Århus den 11. september!
EDR Århus afdeling.

ÅRHUS-MØDET 1969.
EDR Århus afdeling kalder traditionen tro 

til ÅRHUS-MØDE 1969, som i år afholdes 
søndag den 19. oktober på Sabro kro, ca. 12 
km nordvest for Århus ad Viborg landevej.

Også i år vil der blive afholdt stor-auktion, 
ligesom vi i år har fået tilsagn fra mange for
skellige udstillere, som vil fremvise det nyeste 
kommercielle grej inden for radio, antenner, 
måle-instrumenter og komponenter, ligesom 
QSL-kort og faglitteratur vil være repræsente
ret.

Her har du mulighed for at sammenligne de
forskellige typer og fabrikater, på auktionen 

kan du sikkert finde netop de ting, du mangler, 
her kan du træffe amatør-kammerater fra hele 
landet, og her kan du tage hele familien med.

Altså mødes vi den 19. oktober til ÅRHUS- 
MØDET 1969!

EDR Århus afdeling.
P. S. Har du grej, som du ønsker med på 

auktion, så ring til OZ2PN, tlf. (06) 17 94 49. 
Alt til vor hobby har interesse.

321



Nye medlemmer:
11401 Kristian Lyngby Jensen, Dokkedal.
11402 John Sleiborg, Skelund, Hadsund.
11403 Per Bruno Fraulund, Onsgårds Tværvej 2, 3., 

Charlottenlund.
11404 Jørn Pedersen, Kongelundsvej 104, parcel 24, 

København S.
11405 Svend E. Svendsen, Terkelskov, Lynge.
11406 Leif Pedersen, Havevej 13, Middelfart.
11407 Per Brogaard, Kastanievej 30, Holte.
11408 Ole Rosenberg Jensen, Pilegårdsvej 14, Herlev.
11409 Poul Benny Rasmussen, Løvevej 5, Rødovre.
11410 S. C. Thomsen, Møllevænget, Hostrupskov, 

Åbenrå.
11411 Mads Bo Frellsen, Nordskovvej 5, Rønne.
11412 Jørgen K. Nielsen, Flintholms Alle 37, 3., Kø

benhavn F.
11413 Bjørn Henry Nielsen, Korsørgade 17, 3., 

København ø.
11414 Jørgen Olsen c/o E. Schoch, Blågårdsgade 14,

3. tv., København N.
11415 Niels Jørgen Trælle, Havnevej 70 1., Grenå.
11416 Poul Verner Clausen, P.V.C. Electronis, Set. 

Olaigade 42, Helsingør.
11417 Erik Jacobsen, Sønderbrogade 56 A, Horsens.
11418 Ejnar Viggo Damm, Jyllandsgade 81, Esbjerg.
11419 Kaj Lauridsen, Assens, Mariager.
11420 Jens Nielsen, P. K. Nielsensvej 1, Skagen.
11421 Torben Dalvad, Palludansvej 18, Varde.
11422 Jenserak Skifte, Imekvej 172, Sukkertoppen, 

Grønland.
11423 Henry Zangenberg, 237 Miil Street, Westwood, 

New Jersey 07675, USA.
11424 Erik Arnholtz, D.C.C., Box A, 68, Dundas, 

Grønland.
11425 Jørn Kaufmann, Tunøgade 17, Århus C.
11426 Poul Møller, Kolshøjen 3, Viborg.
11427 Andrew Ole Jensen, Guldbergsgade 130, 4., 

København N (A.)
11428 Lasse Larsen, Tåstrup Valbyvej 21, Ishøj, Tå

strup.
11429 Ejgil Pedersen, Bispevænget 8, Viborg.
11430. Kalerak Berthelsen, Niels Lyngesvej B 500-17, 

Sukkertoppen, Grønland.
11431 Kjeld Andersen, Ole Borchs Vej 65, Valby.
11432 Flemming Egerup, Vanløse Alle 68, Vanløse.
Atter medlem:
9105 Poul Bentzon, Frihedsalle 14, Sønderborg.
7042 Arne Nielsen, Rådhusvej 38, 1. tv., Ballerup. 
4036 OZ5OT, Olaf Truelsen, Gefionsvej 82, Hel

singør.
8823 Hans Erik Andreasen, Vesterbrogade 89, Kø

benhavn V (A).

Bliv medlem af EDR 
og modtag OZ hver måned 

Kontingentet er kr. 40,00 om året.
Skriv til kassereren:

Fru Grethe Sigersted, 
Borgmestervej 58.

8700 Horsens.

O Z

Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen 

Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 
stiftet 15. august 1927.

Adr.: Postb.: 79, 100 Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig). 
Giro-konto: 22116.

☆

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ Bent Johansen, Farum Gyde vej 28, 3520 
Farum. Tlf. (01) 95 11 13. (Hertil sendes alt teknisk stof). 
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 2300 
Kbhvn. S. Tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ1BP Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66, 
9000 Aalborg. Tlf. (08) 13 41 19.
Sekretær: OZ7DX VØgg H. Jacobsen, Gustav Adolf gade 5, 
2100 Kbhvn.ø. Tlf. (01) 92 - Øbro 8170.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 8700 Hor
sens. Tlf. (05) 62 18 34.

Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, 2000 Kbhvn. F. 
Tlf. (01) 36 - Godthåb 1902v.
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 2920 Charlottenlund. 
Tlf. (01) 66 - Ordrup 7425.
OZ2MI, Fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, 4800 Nykø
bing F. Tlf. (03) 85 31 44
OZ3Y Hans Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør.
Tlf. (03) 580, Frølunde 102.
OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditzvej 14, 5000 Odense. 
Tlf. (09) 11 31 09.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, 9100 Aalborg. Tlf. 
(08) 13 53 50.
OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 15, 8700 Horsens. 
Tlf. (05) 62 20 96.
OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Aabenraa. Telf. 
(046) 21 31 11.
OZ4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 58, 8700 Horsens. 
Tlf. (05) 62 18 34.

*

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 
8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.
Øvrige annoncer: 0Z6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 
15, 2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kildeangivelse.

*

Indmeldelser i foreningen sker ved henvendelse til 
kassereren.

Kontingentet er kr. 40,- om året.

Trykt i Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 14. august 1969.
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Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæesenet 
meddeler:

Yedr. amatør-radiosendetilladelse:

Nye tilladelser:
B 8529 OZ1FZ, Folmer Zierau, Bjørnkærvej 29,

8381 Mundelstrup.
C OZ1HK, Holger Knop, Grønnedal 8, 1.,

7600 Struer.
C 11019 OZ1MI, Morten Lauger, Eddavej 61, 5000 

Odense.
C 10430 OZ1OU, Ole Finn Knudsen, Vejlebyskov, 

4981 Vester-Tirsted.
C 10934 OZ1TZ, Leif Tom Nielsen, Tjørneengen 12, 

2791 Dragør.
C OZ1VE, Poul Erik Poulsen, Birkevej 15,

5494 Stige Fyn.
C 9899 OZ1VO, Ole Kirk Olsen, Halmtorvet 46, 1., 

1700 København V.
C 10833 OZWX Bjarne Steen Johansen, Tårnborg

vej 20, 4220 Korsør.
C 4514 OZ1XA, Gert Overgård Gertsen, Elverum- 

vej 15, 8200 Århus N.
C 10741 OZ1XB, Jesper Fogh Bang, Møllergade 85, 

5700 Svendborg.
C 11127 OZ2DO, Poul Werner Doberck, Nyelands- 

vej 13, 4., 2000 København F.
B 9094 OZ2DW, Kurt Hovgård Sørensen, Østervold 

36, 3., 8900 Randers.
C 9111 OZ2QM, Jørgen Marqversen, L. A. Rings 

Vej 34, 8270 Højbjerg.
C 10539 OZ2XW, Carlo Helge Olsen, Oppermanns

vej 9, 1., 5000 Odense.
C 11157 OZ2ZL, Jørgen Roed Lund, Højgårdsvej 24, 

8362 Hørning.
C 10711 OZ3CZ, Jon Christian Pedersen, Fiske

damsgade 11, 5. th., 2100 København ø.
C 11218 OZ3JY, Jens Bukh Jensen, Terndrupvej 47, 

8543 Hornslet.
C 9569 OZ3QM, Jørgen Michael Christensen, Sta

tionsvejen, 4634 Ørslev.
C 11328 OZ3TG, Mogens Torp Kjær Nielsen, Dal

strup, 8500 Grenå.
C 11302 OZ3UJ, Per Jørgensen, Kærvej 4, 8363 Stil

ling.
C 10910 OZ4CY, Carsten Hald Hjortsbjerg Ander

sen, Bøgebakken 24, 5691 Sankt Klemens.
C OZ4JY, Jørgen Fink Petersen, Skovrup,

6070 Christiansfeld.
B 7152 OZ4VO, Ole Olesen, Hobrovej 505, 9200 

Skalborg.
C OZ4YH, Søren Høyer, Grenåvej 12, Løg

ten, 8541 Skødstrup.
A OZ5DD, Jørn Christiansen, 7174 Kollemor-

ten.
C 10664 OZ5GI, Åge Evald Iversen, Priorsløkkevej 

106, 8700 Horsens.
C 11079 OZ5MQ, Preben Mandrup-Hansen, Åkjærs 

Alle 2, 3., 2860 Søborg.
C 7711 OZ5ON, Søren Ole Hjørngård Andreasen, 

Slangerupgade 27 C, 2., 3400 Hillerød.
C 11329, OZ5UH, Bent Børge Hansen, Hjulebæk, 

4160 Herlufmagle.

B OZ6IN, Tauno Ilmari Saarinen, Østervej 34,
2600 Glostrup.

C 11231 OZ6LQ, Lars Bo Nielsen, Vilhelm Becks 
Vej 19, 8000 Århus C.

C OZ6VR, Peter C. N. Kjeldahl, 8795 Nord
by Samsø.

C 10840 OZ6XU, Svend Hansen Møller, 6541 Bev- 
toft.

C 10474 OZ6ZK, Henrik Grouleff, Banegårdsplad
sen 8, 8000 Århus C.

C OZ7CY, Jan Nielsen, Ruten 75, 2. tv., 2700
Brønshøj.

C 11135 OZ7NT, Nikolas Tsoskunoglu, Kullebakken 
5, 2770 Kastrup.

B OZ7QN, Åge Thorup Nielsen, Bastrups Alle
50, 8900 Randers.

B 7485 OZ7UH, Jørn Kristian Arthur Hansen, 
Skovhuse, 6070 Christiansfeld.

B OZ7UK, Uffe Lind Kristiansen, Pilevangen
23, 2660 Brøndby Strand.

C 11062 OZ8MZ, Max Curt Jens Krog, Tværvej 10, 
8543 Hornslet.

C 9599 OZ8NY, Benny Sørensen, Sæbjørnsvej 24, 
2880 Bagsværd.

C 10386 OZ8OF, Ove Hald Flensdorf, Kastanievej 
19, 9900 Frederikshavn

C 10897 OZ8UN, Henrik Nielsen, Enighedsvej 13, 
2920 Charlottenlund.

C 7626 OZ8UU, Kurt Hermansen Østergård, Bü- 
lowsgade 60, 4., 8000 Århus C.

B 9608 OZ8YH, Helge Skovgård Hansen, Ellegårds- 
vej 16, 2750 Ballerup.

B OZ9IC, Jesper Christian Bering, Helsing-
borggade 23, 2. H, 2100 København ø.

B 9023 OZ9OG, Otto Frederik Søndergård Nielsen, 
Fanøvej 12, 1., 7400 Herning.

C OZ9RP, Rud Breum Petersen, Nyvej 18,
4200 Slagelse.

C 11054 OZ9VG, Preben Gjøl, Ravnsborggade 17,
5., 2200 København N.

C 11028 OZ9VM, Kaj Mogens Hellberg, Vojensvej 
36, 2610 Rødovre.

C 11022 OZ9VU, Ove Rasmussen, Rishøjvej 6, 5663 
V ester-Hæsinge.

C OZ9XD, Hans Chr. Vestergård Jensen, Kier-
ulffsvej 70, st. tv., 4200 Slagelse.

C 10546 OZ9YB, Erling Backmann, Kærbyvejen,
5290 Marslev.

C 11170 OZ9YJ, Mogens Brøgger Jensen, Nord
marksvej 108, 1., 2770 Kastrup.

Navneændring og flytning:

B OZ4CG, Carsten Gjessing Hansen, Klippe
gade 3, 3740 Svaneke, ændres til 
Carsten Gjessing, Albret Wolfsens Gade 28, 
3740 Svaneke.

Inddragelse:
B OZ5AJ, Åge Jasper, Friggsvej 3, 2., 7000

Fredericia.
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